
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 والدوائر األمنية في السمطة تخشى من ضعضعة أمن المخيمات في لبنان  "منظمة التحرير"قيادة 
 حماس وفتح يكشف عن وساطة مصرية إليقاف التراشق اإلعالمي بين  حمدانأسامة 

 تسيبي ليفني عمى موفاز يفوز بزعامة حزب كاديما
 "القبة الحديدية"البنتاغون يطمب المصادقة عمى تمويل إضافي إلنتاج بطاريات واشنطن: 

 قود بغزةينفي موافقتو تمويل احتياجات الو  لمتنمية البنك اإلسالمي

فدددددي جددددديش  قائدددددد لدددددوا  المظميدددددين
الحددددرب القادمددددة سددددتكون  :االحددددتالل

يجددددب أن ال نعدددديش و ثددددر صددددعوبة أك
 عمى أمجاد الماضي
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ال نعدديش عمددى يجددب أن و الحددرب القادمدة سددتكون أكثددر صدعوبة  :فدي جدديش االحددتالل قائدد لددوا  المظميددين 2
 أمجاد الماضي

صرح ال قيد "أمير عرعاـ" قائد لػواء المظييػيف : "أف الدحػدي اػي الحػرب القادمػن أػيبوف أصػ ب وأنػو  :القدس
 يمبف أف يطيب منا عمييات بنا قد قرأنا عنيا اقط اي البدب".

الجدمػاع ادػرة مػف وجاء دصريح ال قيد "عرعاـ" خالؿ اجدماع خاص عاليواء أجري قعؿ عدة أيػاـ حيػث أجمػؿ ا
الددريعات المبثفن ليواء اأدمرت ل دة شيور ودضمنت ددريعات عيى اليعوط عالمظالت أجريػت ألوؿ مػرة منػذ 

ودطرؽ قائد اليواء خالؿ حديثػو مػج جنػود اليػواء الػى الدتييػرات  أبثر مف عشرة أعواـ ودماريف بدائعين عديدة.
خين وىامن مف الناحين االأدراديجين، مشيرًا الى اأد دادات الحاصين اي ال الـ ال رعي حيث وصفيا عانيا داري

وقػػاؿ: "عيينػػا أف نحػػااظ عيػػى االأػػد داد والجاىزيػػن اػػي اليػػواء النػػو  اليػػواء ليحػػرب وليميمػػات االمنيػػن الجاريػػن.
عيػػى الػػرنـ مػػف الدػػدريعات المأػػدمرة قػػد يػػىدي االخدعػػار عيػػى حػػيف نػػرة"، مضػػيفًا :"يجػػب أف ال ن ػػيش عيػػى 

 اضي الف الدحدي أيبوف اي الحرب القادمن أص ب عبثير".أمجاد الم
واػػي ذات االجدمػػاع قػػاؿ قائػػد ارقػػن النػػار الداع ػػن ليػػواء خػػالؿ بيمػػن لػػو أيضػػًا، "لقػػد جئػػت ىػػذا المأػػاء لػػيس 

المحػػارعيف اػػي اليػػواء الػػذيف حػػددو الم ػػايير والطػػرؽ اف الجيػػؿ الػػذي جػػاء مػػف  ىليمعاربػػن ولبػػف القػػوؿ لقػػدام
ن ودحأف بما اي عصرىـ، واي المأدقعؿ واذا اقدضى االمر واأددعينا أيبوف المظيييوف ع دىـ عيى جاىزي

 االوائؿ والرائديف وىـ موضج دقدير واحدراـ".
مف جانعو رجح وزير األمف الداخيي اإلأرائييي يدأػحاؽ اىرونػوايدش أف يشػيد قطػاع نػزة أيأػين أخػر  مػف 

ف أىرونػوايدش خػالؿ جولػن دفقديػن قػاـ عيػا لمقػر قيػادة المنطقػن ونقيت اإلذاعن اإلأرائييين ال امن ع الدص يد.
الجنوعين اي الشرطن: "أرجح أف دشيد المنطقن الجنوعين أيأين أخر  مف المواجيات عػيف إأػرائيؿ وال ناصػر 

ولمػػػح إلػػػى أف المواجيػػػات القادمػػػن قػػػد دبػػػوف أطػػػوؿ  الفيأػػػطينين الدػػػي دواصػػػؿ إطػػػالؽ القػػػذائؼ الصػػػاروخين".
 وأعنؼ.

 87/3/80282، سما اإلخبارية وكالة
 
 دعم ماليبالسمطة الفمسطينية وعباس يعتزم مطالبة قمة بغداد  مستقبلالمالية تيدد  األزمة 

وليد عوض: حذرت مصادر ايأطينين مد ددة الثالثاء مف خطورة ال جز المالي الذي دمر عو  - راـ اهلل
عالدزاماديا المالين ودراجج حجـ المأاعدات مف  الدوؿ ال رعين إيفاءالأيطن الفيأطينين حاليا نديجن عدـ 

 ع ض الدوؿ المانحن.
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وطالب حنا عميرة عضو اليجنن الدنفيذين لمنظمن الدحرير الفيأطينين الثالثاء الدوؿ ال رعين عدقديـ الدعـ 
 المالين ما لـ دؼ الدوؿ ال رعين عالدزاماديا. األزمنالمالي ليأيطن، مرجحا دفاقـ 

 أد لدينا عجز مالي "ير مبدب اإلعالـ الحبومي نأاف الخطيب الثالثاء ليقدس ال رعي ومف جيدو قاؿ مد
والمأديزمات الطعين ليمشااي الفيأطينين اي الضفن الترعين  األدوينموردي  أفلدرابـ اي المديونين لدرجن 

، مضيفا "والدطويرين وقطاع نزة دوقفوا عف الدوريد عأعب درابـ الديوف، وبذلؾ المقاوليف ليمشاريج الدنموين
نقاذجادة، ونىمؿ مف القمن ال رعين ددارؾ الوضج  األزمن" الموقؼ مف خالؿ ادخاذ قرارات ودنفيذ ليذه  وا 

 ."القرارات المد يقن عدقديـ المأاعدات الالزمن
 لإليفاءمطالعيف عضرورة اخذ القرارات الالزمن  -المردقعن اي عتداد-نحف خاطعنا القمن ال رعين " وأضاؼ

ذاعاالأدحقاقات المدفؽ عيييا والدي دـ االلدزاـ عيا أاعقا،  نفذت أيبوف ىذا مف شىنو أد ال جز المالي،  وا 
عواجعاديا واأدحقاقاديا دجاه الش ب الفيأطيني عما ي زز صموده اي  اإليفاءوعالدالي دمبيف الأيطن مف 

 ."الضفن الترعين عما اييا القدس وقطاع نزة
الحبومن الفيأطينين عرئاأن الدبدور أالـ اياض دجري المشاورات الخاصن حاليا  إف إلىالخطيب  وأشار

 مييار دوالر. ، والدي دصؿ ىذا ال اـ لحوالي عالموازنن ال امن ليأيطن ل اـ 
 واي ظؿ ال جز المالي الحاد اي ميزانين الأيطن لي اـ الحالي أبد الدبدور أحمد مجدالني وزير ال مؿ اي

أيطيب مف األشقاء ال رب خالؿ قمن عتداد دقديـ "ن الفيأطينين الثالثاء عاف الرئيس محمود ععاس الحبوم"
الدعـ المالي ال اجؿ إلى الأيطن، وخاصن أف ال رب مطالعيف عدعـ صمود الش ب الفيأطيني أماـ أياأن 

 ."االحدالؿ اإلأرائييي المدتطرأن
دعـ موازنن الأيطن الفيأطينين ماليًا ودعـ المشاريج وأشار إلى أف ععاس أيربز خالؿ قمن عتداد عيى 

 الحيوين اي مدينن القدس مف حمايديا مف الديويد اإلأرائييي المدواصؿ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 والدوائر األمنية في السمطة تخشى من ضعضعة أمن المخيمات في لبنان  "منظمة التحرير"قيادة  

األوأاط القيادين ال ييا اي منظمن الدحرير والدوائر األمنين اي الأيطن دخشى  أشرؼ اليور: -نزة 
الفيأطينين مف اندالع موجن مواجيات اي المخيمات الفيأطينين اي لعناف، حاؿ إدماـ عميين النزوح البامؿ 

دخاذ أيأين ليذا العيد، عيى خيفين األحداث الدائرة اي أورين، وىو أمر داج عالقيادة ال "الفصائؿ المنشقن"لػ
إجراءات ميدانين جديدة عيى األرض دمثيت اي دقوين القوات الفيأطينين ىناؾ، وحشدىا دحت مأمى 

 ومأؤوؿ واحد.
مؤشر الخطر عاألزمن الذي ش رت عو األوأاط القيادين واألمنين عدأ مج خروج شخصيات قيادين وازنن مف 

دالع الثورة ىناؾ، ليعحث عف أمابف جديدة مف أورين إلى لعناف، ع د أشير مف ان "الفصائؿ المنشقن"
 لإلقامن عداًل مف منطقديـ الأاخنن، الدي لـ ي د اييا أمف شخصي، عحأب وصؼ مأؤوؿ أمني.

عف وجود خشين مف مخطط قد دنفذه  "القدس ال رعي"ويشير المأؤوؿ األمني الفيأطيني الذي دحدث لػ 
خؿ الوجود الفيأطيني عيعناف، واي محاولن ألخذ دور اي دا "زعزعن األمف"الفصائؿ المقيمن اي أورين لػ

 أبعر اي الوجود والدمثيؿ داخؿ المخيمات.
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وعحأب الم يومات اإف أيأين اليقاءات والمشاورات عقدديا األطر القيادين الفيأطينين ال ييا اي لعناف، 
لمخيمات، اي الوقت عمشاربن قادة الوحدات ال أبرين الفيأطينين ىناؾ، ناقشت األوضاع األمنين اي ا

 الراىف، واي حاؿ اندالع أزمن أشد، يدنعى عوقوعيا عند أقوط النظاـ الأوري.
خالؿ ديؾ المشاورات دـ الدوااؽ عيى دوحيد باان القو  األمنين الفيأطينين اي مخيمات لعناف دحت مأمى 

انت قائمن منذ نحو ال اـ، واحد، وعقيادة أيضًا شخص واحد، وذلؾ بعديؿ نيائي عف الحالن ال أبرين الدي ب
 والدي جر  خالليا دمج ودوحيد ع ض الوحدات ال أبرين ودبييؼ قيادات جديدة اي ذلؾ الوقت.

وجاءت مصادقن الرئيس محمود ععاس قعؿ أياـ عيى القرارات الدنظيمين الدي اعدمدىا مشرؼ الأاحن 
ف اأدبماال لدرديعات أوضاع الأاحن اليعنانين اي حربن ادح عزاـ األحمد، خالؿ زياردو األخيرة ليعنا

 الفيأطينين ىناؾ، لػ 'دحأيف أدائيا لما يخدـ مصيحن الحربن ومنظمن الدحرير'، واؽ ما ذبرت حربن ادح.
وعموجب ىذه القرارات دـ دمج باان المؤأأات ال أبرين واألمنين والمأميات األخر  اي إطار واحد ىو 

 و عرب، وعإشراؼ أميف أر قيادة الأاحن ادحي أعو ال ردات.عقيادة ال ميد صعحي أع "األمف الوطني"
وأيضطيج ال ميد أعو عرب عموجب قرار الدبييؼ الجديد مف الرئيس ععاس عإعداد الييبيين النيائين لقيادة 
األمف الوطني ودحديد مأؤوليات أعضائيا، ع د أف ألتى القرار الجديد بؿ المأميات الأاعقن الدي دد ارض 

 رارات.مج ىذه الق
 //القدس العربي، لندن، 

 
 وزارة األسرى في غزة: فوضى منظمة سيخوضيا األسرى في المرحمة المقبمة 

قالت وزارة األأر  والمحرريف اي نزة "إف المرحين المقعين مف عرنامج ثورة الحرين : حامد جاد -نزة 
مف الف اليات والخطوات االحدجاجين أو والبرامن الدي يخوضيا األأر  اي أجوف االحدالؿ، أدشيد ال ديد 
 ما ي رؼ عمصطيح "الفوضى المنظمن" داخؿ باان أجوف االحدالؿ".

وعينت الوزارة اي عياف ديقت "التد" نأخن عنو اعدزاـ األأر  دنفيذ أيأين مف الخطوات االحدجاجين 
يشين داخؿ أجوف االحدالؿ الدص يدين الدي أعيف األأر  عف القياـ عيا احدجاجًا عيى دردي أوضاعيـ الم 

 ىذه الأجوف عحؽ األأر . إدارةودصاعد وديرة االعدداءات الدي دنديجيا 
واؽ عياف الوزارة عيى عدة مطالب أأاأين مف عينيا إنالؽ ميؼ ال زؿ االنفرادي  األأر وربزت مطالب 

أر  اي االلدحاؽ عشبؿ داـ والأماح ألىالي نزة عزيارة أعنائيـ داخؿ الأجوف عاإلضاان إلى حؽ األ
 "االندأاب" عالد ييـ الجام ي اي الجام ات ال رعين وال عرين والدوجييي.

 //الغد، عمان، 
 
 كيمو من وزنو ويواصل إضرابو يفقد  عمي النائب الحاج 

اقد النائب الم دقؿ اي أجوف االحدالؿ اإلأرائييي أحمد الحاج عيي الذي يخوض إضراًعا : الضفن الترعين
بييو مف وزنو، نديجن اأدمراره اي خوض م ربن  دوًحا عف الط اـ منذ الراعج عشر مف آذار الجاري مف

 األم اء الخاوين راًضا لأياأين االعدقاؿ والدجديدات اإلدارين.
وأاادت الدائرة اإلعالمين اي بدين الدتيير واإلصالح أف النائب الحاج عيي الذي عدأ إضراعو عف الط اـ منذ 

يوما عيى إضراعو المفدوح عف الط اـ  ( بييو، وأصعح اآلف وع د مرور ( وباف وزنو )-) داريخ
 ( بييو، مؤبدة اأدمرار النائب اي م ربن األم اء الخاوين حدى دحقيؽ مطالعو. ) 
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 //السبيل، عمان، 
 

 تححماس وفيكشف عن وساطة مصرية إليقاف التراشق اإلعالمي بين  حمدانأسامة  6
بشؼ مأؤوؿ ميؼ ال القات الخارجين اي حربن حماس أأامن حمداف عف : يوأؼ أعو وطفن –نزة 

يقاؼ حالن الدراشؽ اإلعالمي المأدمرة منذ أبثر مف أأعوع عيف  وأاطن مصرين لرأب الصدع الفيأطيني وا 
و حماس مف حربن ادح وحماس عيى خيفين أزمن البيرعاء والوقود اي قطاع نزة، م دعرا أف ما قامت ع

بشؼ لوثائؽ دثعت الدآمر عيييا مف قعؿ الأيطن الفيأطينين وحربن ادح ال ي ني عىي حاؿ رنعديا اي اض 
 يدىا مف المصالحن.

مف يدحمؿ مأؤولين د طيؿ المصالحن وجمودىا ىو رئيس «:« الشرؽ«وأضاؼ حمداف اي حديث خاص لػ
و وال أف يوقؼ الحمالت األمنين ضد قواعد الأيطن محمود ععاس، الذي لـ يأدطج دقديـ دشبيين حبومد

ونفى حمداف، أف دبوف حربدو قررت االنأحاب مف مأيرة المصالحن «. الحربن وبوادرىا اي الضفن الترعين
دجاه المصالحن، وقدمت  إأدراديجينال عد مف الدىبيد عيى أف الحربن قط ت خطوات »الفيأطينين، قائاًل: 

 «.عرزىا الموااقن عيى دأيـ ععاس لرئاأن الحبومنخطوات ذات ع د إيجاعي ل ؿ مف أ
وأشار إلى أف نشر ع ض الوثائؽ لما قامت عو حربدو لف يؤدي إلى إاشاؿ المصالحن عؿ ىو أ ي مف 
حربدو لدحقيؽ مصالحن ايأطينين واضحن الم الـ وعيى أأس وطنين أييمن. وشدد حمداف عيى أف 

دة الش ب الفيأطيني ويمنج االنقأامات، معينًا أف أي خيؿ المصالحن مأار وطني اأدراديجي يقود إلى وح
الخالؼ الأياأي أيظؿ قائمًا ومشروعًا عيى أأاس وحدة الش ب »يقج العد أف ي الج عأرعن. وداعج: 
 «.الفيأطيني وليس عيى قاعدة االنقأاـ

ن الرحمن عيى وحوؿ االديامات الدي وجيديا حربن ادح واليأار الفيأطيني لحربدو عىنيا أطيقت رصاص
ىذه الدصريحات د عر عف نفأين مف يطيقيا وىي الرنعن اي عدـ االلدزاـ »المصالحن عيؽ قائاًل: 

ضرارىا، وحديثنا عف مشابؿ دد يؽ عالمصالحن وعف ع ض الوثائؽ ىنا أو ىناؾ ال يضر  عالمصالحن وا 
 «.عالمصالحن عؿ يدعميا ويراد منو ج ؿ المصالحن واضحن المالمح

 22/3/2012مام، الشرق،الد
 

 ترشح مشعل لوالية ثالثة لرئاسة المكتب السياسي لحماس لحسممداوالت "الشرق األوسط":  2
قالت مصادر ايأطينين مطي ن، إف رئيس المبدب الأياأي لحربن حماس، خالد : بفاح زعوف -راـ اهلل

أالمين، ليموااقن عيى مش ؿ، يراض الدجاوب مج الضتوط الدي دمارأيا قيادات اي الحربن ودوؿ عرعين وا  
درشحو لوالين ثالثن لرئاأن المبدب الأياأي لحماس اي االندخاعات المدوق ن عداين أعريؿ )نيأاف( المقعؿ. 

مش ؿ دمنى عيى الجميج دفيـ وجين نظره، إنو يريد االأدمرار »أف « الشرؽ األوأط»وأضاات المصادر لػ
 «.ي منصعو الحالياي خدمن الحربن والقضين الفيأطينين، ولبف ليس ا

وليس م رواا إذا ما باف مجيس الشور  أيأدجيب لطيب مش ؿ، ودجري اآلف مداوالت عيى نطاؽ واأج 
اإلخواف »اي نزة والخارج واي الضفن الترعين، لحأـ ىذه المأىلن، ع دما أرب أف مبدب اإلرشاد ال المي لػ

 ي.ي ارض طيب مش ؿ عإعفائو مف رئاأن المبدب الأياأ« المأيميف
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اي مصر واروع األردف أوريا « اإلخواف»وعحأب المصادر، اثمن اقدراحات ددداوليا قيادات حماس و
اي عالد الشاـ )أي ايأطيف وأوريا واألردف « اإلخواف»ولعناف، عد ييف مش ؿ أو اندخاعو بمراقب عاـ لػ

 ولعناف(.
اي عالد الشاـ، ع دما « خوافاإل»وأبدت المصادر أف ذلؾ يىدي اي إطار دوجو عاـ عإعادة دنظيـ وضج 

اي « اإلخواف»مف ارع « األردنيوف»اي ايأطيف، وانأحب الفيأطينيوف « اإلخواف»أأأت حماس ارع 
ىناؾ اقدراح مف قعؿ جيات اي اإلخواف، »األردف لينضموا ليفرع الجديد اي ايأطيف. وقالت المصادر، 

د الشاـ، بجزء مف درديب وضج اإلخواف خاصًن اي مصر أف يدولى مش ؿ منصب مراقب الجماعن اي عال
 «.عما يفيد عىف يبوف ارع عالد الشاـ دحت مظين إخواف مصر وليس جأما موازيا

وواؽ المصادر، اإف الدور البعير الذي ل عدو حماس اي ايأطيف، والدتييرات اإلقييمين اي المنطقن وأقوط 
، اأددعى إعاد إف »ة درديب األوراؽ اي المنطقن. وقالت النظاـ المصري ووضج النظاـ الأوري المىزـو

عميين الدرديب الداخيي لجماعن اإلخواف عما يشمؿ ايأطيف، ددضمف جيودا حثيثن اآلف لدوحيد حربدي 
الجيود الدي دعذؿ عيف قيادات الحربديف، ىي ثمار لما »وأضاات «. حماس والجياد دحت مظين اإلخواف

بديف دحت مظين اإلخواف اي مشروع إأالمي مدبامؿ اي أعؽ مف جيود لجماعن اإلخواف، دوحيد الحر 
 «.المنطقن يحداج دنفيذه لخمس أنوات عيى أقؿ دقدير

ذا ما قعؿ طيب مش ؿ عدـ الدرشح، اإف المرشح األوار حظا مف الخارج، لدأيـ رئاأن المبدب، ىو نائب  وا 
و نحو اندخاب أعو مرزوؽ الدوجو ى»رئيس المبدب الأياأي الحالي موأى أعو مرزوؽ. وقالت المصادر 

ألبثر مف أعب، ألف حماس ما زالت دؤمف عىف يبوف عيى رأس مبدعيا الأياأي مأؤوؿ مف الخارج، حدى 
ال يبوف رىينن الظروؼ اي نزة، وألف أعو مرزوؽ، ىو الذي أأس المبدب الأياأي، ودرأأو حدى اأدقالدو 

 «.ع د اعدقالو اي أميربا 1991منو عاـ 
مجيس إأناد ىذه الميمن ليداخؿ، اإف المدنااأيف األوار حظا عيى ىذا المنصب ىما محمود أما إذا قرر ال

 الزىار ورئيس الحبومن إأماعيؿ ىنين.
 22/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 تركي قطري إزا  المصالحة بين حماس وفتح مصريفتور "الشرق األوسط":  2

اىؿ دعوات وجيديا أطراؼ ايأطينين مأدقين ليددخؿ أف الجانب المصري يدج "الشرؽ األوأط"عيمت  نزة:
مف أجؿ وضج حد ليحرب البالمين عيف الحربديف ودمييد الظروؼ واألجواء الأدئناؼ اليقاءات عينيما، عتين 

وأبدت مصادر ايأطينين مطي ن «. إعالف الدوحن»مناقشن دشبيؿ حبومن الوااؽ الوطني ودنفيذ أائر عنود 
امن المصري، الذي يمثؿ قناة االدصاؿ الرئيأين عيف ممثيي حماس وادح وراعي أف جياز المخاعرات ال 

اليقاءات عيف الطرايف، ال يعدي حماأا ليدوأط عيف الطرايف مف جديد، اي أعقاب الدودر والدراشؽ البالمي 
عف  عيف ىذا الجياز وحربن حماس، عيى خيفين ادياـ األخيرة المخاعرات المصرين عشبؿ صريح عالمأؤولين

 الدأعب اي أزمن البيرعاء ونقص الوقود اي قطاع نزة.
وطالب ع ض مأؤولي حبومن نزة عإقالن مأؤوؿ ميؼ قطاع نزة اي المخاعرات المصرين، عيى خيفين 
إصرار المخاعرات عيى ضرورة أف يمر الوقود المصري الذي أيصؿ إلى نزة ععر م عر بـر أعو أالـ، 

 يي، وىو ما راضدو حماس.الذي يأيطر عييو الجيش اإلأرائي
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وأشارت المصادر إلى أف الرىاف الذي باف م قودا عيى الجيود الدربين والقطرين الدي عذلت مؤخرا مف أجؿ 
الدقريب عيف الطرايف، باف معالتا ايو. وأوضحت أف األدراؾ، الذيف اأدقعيوا رئيس المبدب الأياأي لحربن 

و حوؿ مأدقعؿ المصالحن، لـ يظيروا حرصا بعيرا عيى حماس خالد مش ؿ اي أنقرة مؤخرا ليدعاحث م 
 مداع ن الميؼ.

وحأب نفس المصادر اإف الجانب القطري، الذي يواصؿ اأدقعاؿ بؿ مف مش ؿ والرئيس الفيأطيني محمود 
اعراير )شعاط( الماضي، لـ يضج ثقيو اي الضتط  1ععاس )أعو مازف( اليذيف وق ا عيى ادفاؽ الدوحن اي 

وقالت المصادر إف ممثيي حماس وادح يدربوف أف «. إعالف الدوحن»لدأوين خالااديما عشىف  عيى الطرايف
ال مأدقعؿ ألي دوااؽ ايأطيني يدـ عتير الوأاطن المصرين، عأعب الحأاأين الدي دنظر عيا القاىرة لددخؿ 

 أي طرؼ خارجي نيرىا اي ىذا الميؼ.
 22/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 من حماس بالخميل اً مسن اً قيادي االحتالل يعتقل 9

اعدقيت قوات االحدالؿ اإلأرائييي أمس الثالثاء القيادي المأف اي حربن حماس الحاج ن: الضفن المحدي
عاًما( مف منزلو عالمنطقن الجنوعين لمحااظن الخييؿ  10حأيف ععد ال زيز أعو حديد العالغ مف ال مر )

 جنوب الضفن الترعين المحدين.
نادي األأير أمجد النجار أنو شارؾ اي عمييو االعدقاؿ عدد بعير مف جيش االحدالؿ  وأوضح مدير

أ اؼ، مشيًرا إلى أنو اعدقؿ وبعؿ عالقيود وىو عيى حمالن  ورااقيـ اي عميين االعدقاؿ طاقـ طعي وا 
 المرضى وباف اي حالن إنماء حيث ي اني مف عدة أمراض اي القيب ووض و الصحي ص ب جدا.

  22/3/2012مان، السبيل، ع
 

 بجراح باعتدا  السجانين عميو السيدعباس  إصابة األسير 10
، القائد القأامي األأير ععاس الأيد عجراح خطيرة، إثر اعدداء 2012-3-22أصيب، مأاء الثالثاء 

الوحدات الخاصن وعناصر إدارة الأجوف عالضرب الوحشي، عأعب راضو إجراء احص الحمض النووي 
"DNAمرات خالؿ األأعوع  3در أأيرة إف الوحدات الخاصن اعددت عيى األأير الأيد ". وقالت مصا

 الماضي. 
 22/3/2012فمسطين اون الين، 

 
أكتوبر تشرين أول/ مع مصر ينتيي في الحدودينتنياىو: السياج  22

الحػػدودي عمييػن إقامػن الأػياج أف  أعيػف رئػيس الػوزراء اإلأػرائييي عنيػاميف ندنيػػاىو أمػس الثالثػاء: )د .ب .أ(
وأضاؼ ندنياىو، خالؿ جولن قاـ عيا عيػى امدػداد مأػار الأػياج  ومصر دجري عيى قدـ وأاؽ. عيف إأرائيؿ

 اي النقب  أف عميين عناء الأياج أدأدبمؿ اي أبدوعر/ دشريف األوؿ المقعؿ.        
 88/3/8028الخميج، الشارقة، 

 
تسيبي ليفني عمى موفاز يفوز بزعامة حزب كاديما 28

الندائج النيائيػن لالقدػراع عيػى زعامػن حػزب بػديما أف وزيػر الػدااع االأػرائييي االأػعؽ شػاؤوؿ مواػاز  أظيرت
 أطاح عوزيرة الخارجين الأاعقن دأيعي ليفني مف رئاأن أبعر حزب م ارض اي اأرائيؿ.
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 عالمئػػن مػػف 6217واشػػارت الندػػائج الدػػي اذي ػػت اػػي وقػػت معبػػر مػػف يػػـو االرع ػػاء الػػي حصػػوؿ مواػػاز عيػػى 
عالمئػػن اػػي ىزيمػػن مدويػػن ينظػػر الييػػا عيػػى انيػػا عقػػاب ليػػا عيػػى  3718االصػػوات عينمػػا حصػػيت ليفنػػي عيػػى 
 ىعوط حاد اي ش عين الحزب مؤخرا.

ألػؼ مػف اعضػاء  200واعدرات ليفني عاليزيمن وقالت اػي عيػاف ع ػد اعػالف نديجػن االقدػراع الػذي شػارؾ ايػو 
 ؽ".بديما "ادصيت عشاؤوؿ موااز ودمنيت لو الدواي

واي حيف دشير اأدطالعات الرأي الي انو مف نير المرجح اف يدمبف موااز مف انزاؿ ىزيمن عرئيس الوزراء 
عنيػػػاميف ندنيػػػاىو اػػػي االندخاعػػػات ال امػػػن القادمػػػن المدوقػػػج اجراؤىػػػا عحيػػػوؿ ال ػػػاـ القػػػادـ اػػػاف ع ػػػض المحييػػػيف 

 رص الحزب اي االندخاعات.يش روف عىف المؤىالت االمنين ليزعيـ الجديد لبديما رعما د زز ا
ود يػػػد عال مػػػؿ مػػػف أجػػػؿ ارأػػػاء "نظػػػاـ اجدمػػػاعي جديػػػد" يػػػدااج عػػػف الفقػػػراء اػػػي اأػػػرائيؿ والأػػػ ي الأػػػدئناؼ 
المأػػػاعي الدعيوماأػػػين المجمػػػدة اػػػي الشػػػرؽ االوأػػػط واطػػػالؽ "حميػػػن مػػػف اجػػػؿ الػػػدااع عػػػف صػػػورة اأػػػرائيؿ 

 ومأدقعييا."
 88/3/8028ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 ىرب السفير اإلسرائيمي في تايالند ":يديعوت" 23

، أف عػػػػودة 8028-3-87زعمػػػت صػػػحيفن يػػػدي وت أحرنػػػػوت ال عريػػػن، اػػػي عػػػددىا الصػػػػادر اليػػػـو الثالثػػػاء 
"إأحاؽ شوىاـ" الأفير اإلأرائييي اي دايالند، درجج إلػى البشػؼ عػف "خطػن إيرانيػن النديالػو ولػيس ألأػعاب 

 الندياؿ دـ إحعاطيا مف قعؿ الشرطن الدايالندين". شخصين بما يدعي إال أف عميين ا
وأبد مأئولوف اي وزارة الخارجين اإلأػرائييين أف األوضػاع األمنيػن واإلجػراءات المشػددة مػف قعػؿ الػوزارة عيػى 

 الأفير دأععت لو عال ديد مف المشابؿ األمر الذي ج يو يقدـ طيعًا لي ودة إلى )إأرائيؿ(. 
قد صرح ليصحيفن اي وقت أاعؽ، عقولو "مف المقػرر أف دأػدمر الميمػن اػي الأػفارة وباف الأفير اإلأرائييي 

ثالثن أنوات وبانت مف المدوقج أف دأدمر إلى عاـ جديد إال أف ص وعن الوضج األمني أثرت عيى مػا بػاف 
مدوقج"، مضيفًا "ع د إحعاط خطط االندياؿ أش ر وبىنني جنػدي عيػى الجعيػن ونحػف نحػاوؿ أف نحػااظ عيػى 

 أف دعقى الروح الم نوين عالين عالرنـ مف أف ذلؾ ليس أياًل وىناؾ ضتوطات".
 87/3/8028فمسطين أون الين، 

 
 االستيطان بشأنبعد قرار مجمس حقوق االنسان تستدعي سفرا  أوروبيين "إسرائيل" 24

روج قػػػدمت اأػػػرائيؿ، أمػػػس، احدجاجػػػا ضػػػد عيجيبػػػا والنمأػػػا، وأػػػدقدـ احدجاجػػػا ضػػػد النػػػ: )أ ؼ ب، أ ش أ(
وأويأػػرا، ع ػػد الدصػػويت اػػي مجيػػس حقػػوؽ االنأػػاف الدػػاعج لنمػػـ المدحػػدة اػػي جنيػػؼ لصػػالح دشػػبيؿ لجنػػن 

 ليدحقيؽ اي االأديطاف.
وقاؿ مأؤوؿ حبومي إأرائييي إف االحدجاج اإلأرائييي دػـ دقديمػو لأػفراء عيجيبػا والنمأػا اػي اأػرائيؿ اليػذيف 

 «.أنقدـ احدجاجا أيضا لينروج وأويأرا»مس األوؿ، مضيفًا اأددعديما وزارة الخارجين اي القدس المحدين أ
نالعيػػن الػػدوؿ األخػػر  الدػػي صػػودت لصػػالح إنشػػاء ىػػذه اليجنػػن ىػػـ جػػزء مػػف التالعيػػن »وأوضػػح المأػػؤوؿ أف 

 «.اإلأالمين الم ادين دائما إلأرائيؿ
 88/3/8028السفير، بيروت، 

 
 الت مرضية" جنديا اسرائيميا باعتال60إصابة " :الجيش اإلسرائيمي 25
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أػػرح الجػػيش اإلأػػرائييي ال شػػرات مػػف الجنػػود ال ػػامييف اػػي قاعػػدة عأػػبرين اػػي الشػػماؿ إلػػى : القػػدس المحديػػن
 عيوديـ ع د دقديـ الجنود ال ديد مف الشبو  المرضين وابدشاؼ أعراض مرضين أصاعديـ.

شػػعبن االندرنػػت أف نحػػو أػػديف وأوضػػح موقػػج القنػػاة الديفزيونيػػن اإلأػػرائييين ال اشػػرة مأػػاء اليػػـو الثالثػػاء عيػػى 
 جندي إأرائييي اشدبوا مف ص وعات اي الدنفس وأ اؿ وص وعن اي الدربيز ودوار.

وأضاؼ الموقج أنو اي أعقاب الشبو  جر  إخضػاع الجنػود لفحػص طعػي اػي عيػادة القاعػدة حيػث وصػفت 
 حالديـ عالطفيفن، ولبف ُقرر دأريحيـ مف القاعدة إلى عيوديـ.

لمدحػػدث عاأػػـ الجػػيش اإلأػػرائييي د ييقػػًا عيػػى الحادثػػن عانػػو ع ػػد الفحػػص الطعػػي دعػػيف أف ومػػف جيدػػو أاػػاد ا
 الجنود مصاعوف عمرض األنفيونزا.

ولفػػت المصػػدر إلػػى أنػػو اػػي أعقػػاب الحادثػػن قػػرر أػػالح الطػػب اػػي الجػػيش عمػػؿ دراأػػن واحػػص اػػي القاعػػدة 
 لبشؼ أأعاب األعراض الدي أصاعت الجنود.

 87/3/8028وكالة سما اإلخبارية، 

 
 : عمميات التخريب قد تؤخر البرنامج النووي االيراني"اسرائيل" 26

ىونػػػت اأػػػرائيؿ يػػػـو الثالثػػػاء مػػػف احدمػػػاؿ شػػػف ىجػػػـو وشػػػيؾ عيػػػى ايػػػراف وقالػػػت اف : داف وليػػػامز - القػػػدس
 العرنامج النووي ل دوديا طيراف يمبف اف يدىخر مف خالؿ ال قوعات والدخريب.

لأػت البعػر  جيودىػا الشػير المقعػؿ ودجػري محادثػات مػج طيػراف القناعيػا ومف المندظر اف دأدىنؼ القو  ا
عالحد مف دخصيب اليورانيـو وىي عميين دوار وقودا يمبف اف يأػدخدـ اػي دصػنيج رؤوس نوويػن او يأػدخدـ 

 اي مشاريج مدنين.
المندظػرة الدػػي وقػاؿ موشػي ي يػػوف وىػو نائػػب رايػج لػػرئيس الػوزراء االأػرائييي عنيػػاميف ندنيػاىو اف المحادثػػات 

دجػػػري اػػػي مندصػػػؼ اعريػػػؿ نيأػػػاف أػػػدظير "مػػػا اذا بانػػػت ىنػػػاؾ ارصػػػن لنجػػػاح ال قوعػػػات او اف االيػػػرانييف 
 مأدمروف اي المناورة والدقدـ صوب دحقيؽ قدرات نووين عأبرين."

وأػػئؿ ي يػػوف خػػالؿ مقاعيدػػو مػػج راديػػو الجػػيش االأػػرائييي عمػػا اذا بانػػت اأػػرائيؿ ادخػػذت قػػرارا عضػػرب ايػػراف 
 اؿ "حدى لو بانت ادخذدو لف اقوؿ ذلؾ لبـ."اق

 87/3/8028وكالة رويترز لألنبا ، 

 
 مقتل إسرائيمي في اشتباكات مسمحة عمى الحدود مع مصر 27

يأػػػػري محمػػػػد: قالػػػػت مصػػػػادر أمنيػػػػن مصػػػػرين إف إأػػػػرائيييا يردػػػػدي الػػػػزي ال أػػػػبري  -راػػػػح )شػػػػرؽ مصػػػػر( 
أػػػرائيؿ، عينمػػػا أصػػػيب ميرعػػػاف اإلأػػػرائييي ُقدػػػؿ أمػػػس داخػػػؿ األراضػػػي المصػػػرين عيػػػى الحػػػدو  د عػػػيف مصػػػر وا 

مصػرياف خػػالؿ اشػػدعابات مأػػيحن جػػرت عػػيف رجػػاؿ أمػػف مصػػرييف وميػػرعيف. وقالػػت المصػػادر إف المصػػاعيف 
المصػػػرييف أبػػػػدا أف القديػػػؿ إأػػػػرائييي وأنػػػو يردػػػػدي الػػػزي ال أػػػػبري اإلأػػػرائييي، ولقػػػػي حدفػػػو اػػػػي الحػػػاؿ ع ػػػػد 

جنػوب م عػر راػح الحػدودي ع ػد أف دخػؿ  88مػن الدوليػن رقػـ اشدعابات مأيحن جرت عيف الجانعيف عند ال ال
 األراضي المصرين عراقن اثنيف مف الميرعيف المصرييف لدنفيذ عميين ديريب، عيى ما يعدو.

 88/3/8028الشرق األوسط، لندن، 

 
 لد"إسرائيل"مصمحة  اجنرال إسرائيمي: صعود اإلخوان لمحكم في سوري 28
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لجنػػراؿ اإلأػػرائييي المدقاعػػد والعاحػػث المخػػدص عالشػػؤوف األمنّيػػن اػػي م يػػد زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ ا -الناصػػرة 
دراأات األمف القومي عجام ن دؿ أعيب، د. شيومو عروـ إّف ص ود حربن اإلخواف المأيميف إلى الأيطن اي 
أػػورّين يصػػب اػػي مصػػيحن إأػػرائيؿ، م يػػاًل ذلػػؾ عػػاخدالؼ ىػػذه الحربػػن مػػج إيػػراف وحػػزب اهلل أيػػديولوجيا ممػػا 

 يخرج أورين مف دائرة الوصاين ليجميورّين اإلأالمّين اإليرانّين، عيى حد د عيره.أ
قػػاؿ د. عػػروـ إّف وقػػوع دتيػػر اػػي أػػورّين بيػػذا قػػد يػػؤثر عشػػبؿ إيجػػاعي عيػػى إأػػرائيؿ ألف اإلخػػواف المأػػيميف و 

هلل. الػػذيف ىػػـ مػػف جماعػػن الأػػنن أػػيخرجوف عػػف الوصػػاين اإليرانيػػن. وأػػدبوف ليػػـ أيضػػا مشػػبين مػػج حػػزب ا
ولػػذلؾ اػػػإّف إلأػػػرائيؿ مصػػػيحن إأػػػدراديجين عضػػػرب المحػػور اإليرانػػػي الػػػذي يشػػػمؿ إيػػػراف وأػػػورين وحػػػزب اهلل، 
وعشبؿ ما حماس وال راؽ، مج وجود دحفظ لدي عخصوص ال راؽ، وأردؼ قائاًل: ال أدوقػج أف دقػوـ الحبومػن 

 إأرائيؿ.  الجديدة اي أورين والدي أددىلؼ مف اإلخواف المأيميف عمفاوضات أالـ مج
 88/3/8028القدس العربي، لندن، 

 
 تقرر طرد ألف الجئ جنوب سوداني "إسرائيل": "ىآرتس" 29

أػػػػػدعدأ اػػػػػي األوؿ مػػػػػف ” إأػػػػػرائيؿ“، أمػػػػػس، إف ”ىػػػػآردس“قػػػػػاؿ الموقػػػػػج اإللبدرونػػػػػي لصػػػػػحيفن : )يػػػػو عػػػػػي آي(
داف، رنػـ أف إعريؿ/نيأاف المقعؿ عإجراءات طرد نحػو ألػؼ الجػن جنػوب أػوداني، عالدنأػيؽ مػج جنػوب الأػو 

األمـ المدحدة والواليات المدحدة مدددا مؤخًرا ادرة الحماين الجماعين لمواطني جنوب الأػوداف حدػى مايو/أيػار 
وجػػاء الدمديػػد عيػػى خيفيػػن دقػػارير األمػػـ المدحػػدة الدػػي أبػػدت اأػػدمرار األوضػػاع الخطيػػرة والقدػػاؿ  .8023مػػف 

د التذائيػن اػي جنػوب الأػوداف، مشػيرة إلػى أف البثيػػر المدواصػؿ وانديابػات حقػوؽ اإلنأػاف والػنقص اػي المػػوا
 مف أبانو ي انوف مف نقص اي الدتذين.

إلػى جنػوب ” إأػرائيؿ“قولػو إف أػفير ” اإلأػرائييين“ونقيت الصحيفن عف مأػؤوؿ رايػج المأػدو  اػي الخارجيػن 
الأػػوداف رايػػاؽ الأػػوداف داف شػػوحاـ، زار ال اصػػمن جوعػػا اػػي األيػػاـ األخيػػرة والدقػػى مػػج نائػػب رئػػيس جنػػوب 

بػػاف ىػػدايا العحػػث اػػي ظػػروؼ جنػػوب الأػػوداف ومػػا إذا بػػاف مأػػد دًا الأػػدي اب الالجئػػيف الػػذيف و مادشػػار. 
 والعحث مج حبومن جنوب الأوداف اي دوقيت طرد الالجئيف.       ” إأرائيؿ“أيطردوف مف 

 88/3/8028الخميج، الشارقة، 

 
 ينسى أسراه يوم األرض: الشعب ال ذكرىبيان أسرى الداخل في  80

اي الوقت الذي أبد اي أأر  الداخؿ الفيأطيني عيى أف يوـ األرض ليس مجرد حدث مف الماضي، عؿ 
ىو م ربن وجود مدواصين وثقاان بفاح ومقاومن ش عين، طالب األأر  عإطالؽ حمين جماىيرين أياأين 

يأطينين ومطالعديا عدحمؿ بامؿ واأ ن إلطالؽ أراحيـ، بما طالعوا لجنن المداع ن عالددخؿ لد  الأيطن الف
 المأؤولين دجاه أأر  الداخؿ.

وحذر عياف صادر عف أأر  الداخؿ مف الدالعب عآالـ وآماؿ األأر  مف خالؿ الدرويج إلطالؽ أراح 
 أأيرا، مؤبديف أف ذلؾ خدعن وذر ليرماد اي ال يوف. 283

نما مأى لن ومأؤولين ايأطينين وعرعين عامدياز، وأف وأبد األأر  عيى أنيـ ليأوا قضين إأرائييين داخيين، وا 
 االأدأالـ لإلمالءات اإلأرائييين والدأييـ عيا ي دعر ط نن ليحؽ الفيأطيني ودنبرا لدضحيات ش عنا.

بما حذر العياف مف دنازؿ القيادة الفيأطينين عف أأر  الداخؿ، ودعا إلى إطالؽ حمين ش عوين وحدوين 
 ؾ دعـ الميرجاف الوطني اي يـو األأير.ا الن لدحرير األأر ، وعضمف ذل
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 87/3/8028، 48عرب  
 

 اإلضراب عن الطعام« سالح»االنتياكات اإلسرائيمية بد يواجيوناألسرى الفمسطينيون  82
اإلضراب عف الط اـ أصعح الأالح األعرز، ورعما األوحد، الذ  ييجى إليو األأر  ي: نادة حمد

ليفت أنظار ال الـ إلى أوضاعيـ المدردين ومحاولن اندزاع  يياإلأرائيالفيأطينيوف اى أجوف االحدالؿ 
حقوقيـ المأيوعن. وقد ابدأب ىذا الأالح زخمًا أبعر مج مواصين الم دقين الفيأطينين ىناء شيعى إضراعيا 

يومًا، ما اأددعى نقييا إلى المأدشفى لديقى ال الج، ىذا إلى جانب قياـ مصيحن  40عف الط اـ ألبثر مف 
ليم دقييف، والدى رأ  اييا األأر  خرقًا خطيرًا « احوص طعين»اإلأرائييين عإجراء ما دقوؿ إنيا  الأجوف

ليقانوف ولحقوقيـ، اى الوقت الذ  دصاعدت ايو الدعوات وراء قضعاف أجوف االحدالؿ إلطالؽ ما يأمى 
ونيرىا مف  نفرادياالوال زؿ  اإلداري، الدى دناد  عإنياء أياأات االعدقاؿ «ثورة أأر  الحرين»عػ

 االنديابات.
شخصًا، ضمف حربن احدجاجين  30وعينما اردفج عدد الم دقييف الفيأطينييف المضرعيف عف الط اـ إلى 

، اى ظؿ نياب أ  دقدـ اى المفاوضات قد يقود إلطالؽ أراحيـ، قاؿ «أالح األم اء الخاوين»ُعرات عػ
وبالن األنعاء الفرنأين إف ىناؾ مشاورات مبثفن عيف رئيس ناد  األأير الفيأطينى قدورة اارس مؤخرًا ل

الم دقييف الفيأطينييف اى مخديؼ الأجوف اإلأرائييين إلعالف إضراب بعير عف الط اـ اى جميج الأجوف 
 اإلأرائييين الشير المقعؿ، اى دحرؾ أيبوف ىو األوأج مف نوعو حاؿ دنفيذه.

 88/3/8028، المصري اليوم، القاىرة
 

 شمبي ىنا  ولون يخشون موتا مفاجئا لألسيرةأطبا  ومسؤ  88
حذر أطعاء وحقوقيوف ومأؤولوف مف خطورة د رض األأيرة ىناء شيعي الدي دخيت : حامد جاد -نزة 

عيى الدوالي ليموت المفاجن اي حاؿ اأدمرارىا اي  48عإضراعيا المفدوح عف الط اـ أمس يوميا الػ
جواد عولص محامي األأيرة شيعي الذي زارىا أمس "إف الوضج وأبد المحامي  اإلضراب وعدـ اإلاراج عنيا.

الصحي ليناء ص ب جدا وىناؾ خطورة عيى وض يا الصحي إذا اأدمر اعدقاليا، منوىا إلى أف أطعاء 
 المأدشفى قاموا عزيارديا وأخعروه عىنيـ أيعقونيا اي المأدشفى ألياـ أخر  لمراقعن وض يا الصحي".

ؿ حقوؽ اإلنأاف أعينت عف خطورة الوضج الصحي لنأيرة الشيعي، وحذرت وبانت جم ين أطعاء مف أج
 مف إمبانين د رضيا ليموت المفاجن اي حاؿ اأدمرارىا اي اإلضراب وعدـ اإلاراج عنيا.

 88/3/8028، الغد، عم ان
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الحدالؿ قرب مأدوطنن )بريات أرعج( أحرؽ شعاف ايأطينيوف أمس الثالثاء عرًجا عأبرًيا لجيش ا: الضفن

 شرؽ مدينن الخييؿ عالضفن الترعين المحدين.
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وذبر موقج )يوشج( الخاص عالمأدوطنيف اي الضفن الترعين أف شعانا ايأطينييف أقدموا عيى إحراؽ العرج 
اأن ال أبري القريب مف مأدوطنن )بريات أرعج(، مشيًرا إلى أف أضراًرا مادين بعيرة وق ت ععرج الحر 

 ال أبري، دوف وقوع إصاعات اي صفوؼ جنود االحدالؿ.
 وحضرت إلى المباف قوات بعيرة مف جيش االحدالؿ لدمشيط المنطقن عحثا عف مش يي النيراف ىناؾ.

 88/3/8028، السبيل، عم ان
 

 االحتالل يحاكم مقدسيين ألدائيم الصموات الخمس بالمسجد األقصى 84
شاعا مف  22مأاء االثنيف أمرا عدمديد دوقيؼ  اإلأرائييينمن الصيح أصدرت محب :إعراىيـبامؿ  –القدس 

القدس، حدى اليوـ األرع اء، حيث وجيت ليـ ديمن أداء الصيوات الخمس اي المأجد األقصى والقياـ 
األأر  والم دقييف المقدأييف ما يجري مف محابمات  أىاليمف جانعيا، اأدنبرت لجنن  عرحالت جماعين.
. وطالعت المؤأأات اإلنأافداخؿ المأجد األقصى واعدعرديا أاعقن خطيرة ومأاأا عحقوؽ لشعاف يصيوف 

الحقوقين والقانونين الدولين والمحيين الددخؿ لد  محابـ االحدالؿ لوضج حد الندياؾ حقوؽ الفيأطينييف 
 عالقدس اي ال عادة والحربن والأفر.

 88/3/8028، الرأي، عم ان
 

 الستعادة حق األسرى الفمسطينيين بالتعميم يميةاإلسرائ استئناف لمعميا 85
قدمت المحامين ععير عبر عاأـ أأر  أياأييف مف أباف الضفن الترعين، عما اي ذلؾ القدس المحدين، 
اأدئناًاا ضد قرار المحبمن المربزين اي الناصرة الذي صادؽ عيى حرماف األأر  الفيأطينييف الأياأييف 

 دوحن.مف الد يـ ضمف الجام ن المف
وبانت المحبمن المربزين عالناصرة قد صادقت عيى موقؼ مصيحن الأجوف عىف الدنظيمات الفيأطينين  

 الم ادين إلأرائيؿ ددعـ األأر  مادًيا الأدبماؿ د ييميـ مف أجؿ د زيز مبانديا وش عيديا داخؿ الأجوف.
قن عف حرين ال مؿ وال يوجد حأب وعييت المحبمن قرارىا عىف الد ييـ ال الي ىو نوع مف الحريات المنعث

قانوف األأاس: حرين ال مؿ أي واجب قانوني عالأماح عحرين ال مؿ لمف ىو نير مواطف اي دولن إأرائيؿ. 
وايما يد يؽ عالميدمأيف األأر  مف مواطني وأباف الدولن قالت المحبمن إف دقييد حرين ال مؿ اي ىذه 

 مف الدولن.الحالن ىو قانوني ألنو جاء ليخدـ حماين أ
وأوضحت المحامين ععير عبر اي اأدئناايا أف الحديث يدور عف قضين معدئين د نى عمئات األأر   

الفيأطينييف الذيف حرموا مف مداع ن د ييميـ ال الي اندقاًما ألأر الجندي جي اد شييط واشؿ المأاعي 
أخطىت خطى قانونًيا اادًحا حينما اإلأرائييين عإطالؽ أراحو. وجاء اي االأدئناؼ أف المحبمن المربزين 

د اميت مج الد ييـ وبىنو جزء مف الحؽ عال مؿ عدؿ دفأيره بجزء مف الحؽ اي الم ران وحرين الد عير الدي 
 يجب أف يدمدج عيا جميج األأر  والأجناء عيى حد أواء.

 نيأاف المقعؿ.يذبر أف المحبمن ال ييا أمرت مصيحن الأجوف عالرد عيى االأدئناؼ حدى أواخر شير  
 87/3/8028، 48عرب 
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ضمف ا اليات المؤدمر الأنوي الذي دنظمو لجنن العنوؾ الداع ن لتران الدجارة ال المين عمشاربن  الدوحن:
جالس اإلدارة والمديريف الدنفيذييف شخصين مف بعار رجاؿ األعماؿ والمصراييف، ورؤأاء م 400أبثر مف 

لبعر  الشربات اي ال الـ، عقدت نران الدجارة الدولين اي قطر ونران الدجارة الدولين اي ايأطيف، مؤدمرا 
قدـ األأداذ و  .مصترا اي اندؽ الأيتاؿ الدوحن عرعاين مف عنؾ ايأطيف، دحت عنواف "اأدثمر اي ايأطيف"

والمدير ال اـ لػ "عنؾ ايأطيف" عرضا حوؿ العيئن االأدثمارين الموادين، ىاشـ الشوا، رئيس مجيس اإلدارة 
وقطاع الخدمات المصراين وقصن نجاح عنؾ ايأطيف. بما أشار الشوا إلى الندائج المالين الدي حققيا العنؾ؛ 

ال اـ  مييوف دوالر حققيا العنؾ نياين 7814مييوف دوالر عالمقارنن مج  8818حيث نمى حجـ اإليرادات إلى 
دوالرا أمريبيا ما ج يو مف  2653960738، أما عيى ص يد الموجودات، اقد اردف ت لدصؿ إلى 8020

دوالرا أمريبيا مج نياين  2545038088أبعر الشربات الفيأطينين مف حيث األصوؿ المالين عالمقارنن مج 
 . 8020والرات نياين ال اـ د 293887503، معينا اي الوقت ذادو اردفاع حصن المأاىميف إلى 8020ال اـ 

 88/3/8028، الشرق، الدوحة
 
 بتشديد الحصار عمى غزة حماس األردن ينفي التآمر ضد   

نفى وزير الدولن لشؤوف اإلعالـ واالدصاؿ المدحدث الرأمي عاأـ  :)عماف، نزة( -جماؿ إعراىيـ، االدحاد 
االأدخعارات األردنين والمصرين  الحبومن األردنين راباف المجالي أمس، عقد اجدماع أري لمأؤولي

عيى ” دشديد الحصار“مايو الماضي لعحث أعؿ  والفيأطينين واإلأرائييين واألميربين اي عماف يوـ 
بي دقعؿ مفاوضات الأالـ عيف الفيأطينييف ” حماس“قطاع نزة، مف أجؿ الضتط عيى حربن 

 واإلأرائييييف.
األخعار المدأوأن ىدايا اإلأاءة لنردف وليمأاعدات إف مثؿ ىذه “وقاؿ المجالي لصحفييف اي عماف 

وأضاؼ أف وثيقن لمحضر االجدماع نشرديا مواقج ”. اإلنأانين الدي نقدميا ألىينا اي القطاع المحاصر
شربن بيرعاء “مف جانب آخر، أعيف مدير عاـ ”. مزورة ومحض اادراء وىذياف“إلبدرونين موالين ليحربن ىي 

المصرين لدزويد محطن ” الييئن ال امن ليعدروؿ“د أيماف أنو وّقج ادفاقين مج مأؤولي الدنفيذي ولي” ايأطيف
 دوليد البيرعاء الوحيدة اي عالتاز المصري الالـز لدشتيييا عداًل مف وقود الأوالر وراج إنداجيا عمقدار 

 عيب لنقؿ التاز.، ميجاواط ع د إدماـ مشروع مد خط أناميجاواط لدصعح عبامؿ طاقديا اإلنداجين 
وأوضح، اي دصريح صحفي، أف األوامر صدرت ليفرؽ الفنين الفيأطينين والمصرين ععدء عمييات المأح 
الجترااي الخديار أاضؿ الطرؽ لمد خط أناعيب التاز مف نقطن الشيخ زويد المصرين وحدى محطن دوليد 

 لى التاز.البيرعاء وأط القطاع، ودحويؿ قاعيين عمؿ المولدات مف الأوالر إ
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 
 
 لممشاركة في مسيرة القدس العالمية يصل األردن شخصا وفد آسيوي يضم  

شخصا ليمشاربن اي مأيرة القدس  وصؿ إلى المميبن أمس واد آأيوي يضـ : محمد البيالي -عماف 
 مقعين.ال المين الدي أدنطيؽ عادجاه الحدود مج ايأطيف المحدين الجم ن ال
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، أف مف عيف الواصييف  شخصين  وأشار الرئيس الدنفيذي والمنأؽ ال اـ ليمأيرة الدبدور رعحي حيـو
 ىندين ما عيف رجاؿ إعالـ وشخصيات اعدعارين م روان عنشاطيا الجماىيري واإلنأاني.

أميربييف  حاخامات عرلمانييف مف أندونيأيا، و وعيف حيوـ اي دصريح صحفي أمس، أنو دىبد مشاربن 
 ييود يندأعوف إلى حربن )ناطوري باردا( الرااضن لوجود ما يأمى عػ"دولن إأرائيؿ".

دولن حوؿ ال الـ ليمشاربن اي المأيرة الدي دىدي عالدزامف مج  مييوف مدضامف مف  ويأد د نحو 
 ليـو األرض الفيأطيني. الذبر  

 //الغد، عمان، 
 
 منذ بداية العام لد"إسرائيل" دناألر  صادراتطنا حجم   

عيغ حجـ دصدير المميبن ليخضار األردنين إلى إأرائيؿ منذ مطيج ال اـ حدى : ععد اهلل الرعيحات -عماف 
طنا مف الخضار،  طنا مف الخضار، ايما اأدوردت المميبن مف إأرائيؿ نحو  يوـ أمس، نحو 

فنادؽ، واَؽ األميف ال اـ المأاعد لشؤوف الدأويؽ الدبدور م ظميا مف مادة العطاطا الدصني ين لتايات ال
 مالؾ محاديف.

طنا مف الفوابو، مثؿ  وأضاؼ محاديف لػ"التد" أف المميبن اأدوردت مف إأرائيؿ منذ مطيج ال اـ نحو 
 البابا واالاوبادو والمانجا الدي ال يندجيا األردف.
دشدد إجراءاديا عخصوص خفض االأديراد مف إأرائيؿ، الادا وقاؿ مصدر مطيج اي وزارة الزراعن إف الوزارة 

 %.إلى أف الميزاف الدجاري يميؿ لصالح المميبن عنأعن 
طنا مف  بما اردف ت صادرات المميبن إلى إأرائيؿ الشير الماضي مف الخضار، حيث صدرت نحو 

 أطناف مف العندورة. عف طف مف الخيار، اضال  طف مف العاذنجاف و الفيفؿ الحيو والحار، و
 //الغد، عمان، 

 
 األلغام إزالةالتقيد بكمية المتفجرات المتفق عمييا أثنا   "إسرائيل"األردن يطمب من  

طيب االردف مف الجانب االأرائييي الدقيد عبمين المدفجرات المدفؽ عيييا أاعقا اثناء عميين : عدرا –عماف 
وقاؿ  من ال امن ليمواطنيف والدجم ات الأبانين المحاذين لنير االردف.دفجير االلتاـ حفاظا عيى الأال

مصدر مأؤوؿ اي القوات المأيحن االردنين اف الجانب االأرائييي ي دـز ازالن التاـ )امس( واليـو االرع اء 
ى اي المنطقن الحدودين عالقرب مف جأر الميؾ حأيف، وعيى ادرات مخديفن مف الأاعن الثامنن صعاحا وحد

 الخامأن ع د ال صر.
 //الدستور، عمان، 

 
 "نير بارد ثان  "إجماع قيادات صيدا ومخيم عين الحموة عمى تجن ب  

الدطورات األمنين األخيرة داخؿ مخيـ عيف الحيوة، بانت محؿ عحث القيادات اليعنانين والفيأطينين، لمنج 
 ل بر.دفاقـ األزمن ودفويت الفرصن عيى المصطاديف اي الماء ا

اي الجنوب الدبدور عأاـ حمود اي مربز « الجماعن اإلأالمين»وليذه التاين، اأدقعؿ المأؤوؿ الأياأي لػ
الجماعن اي صيدا، رئيس ارع مخاعرات الجيش اليعناني اي الجنوب ال ميد عيي شحرور، ومأؤوؿ مبدب 

 .صيدا اي المخاعرات ال قيد ممدوح ص ب، عحضور محمد الزعدري
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 بعةلجنة المتا
اي مخيـ عيف الحيوة، الدي « لجنن المداع ن الفيأطينين»، «الجماعن»بما اأدقعؿ الدبدور حمود اي مقر 

دضـ ممثييف عف باان القو  الفيأطينين إضاان إلى قائد البفاح المأيح الفيأطيني اي لعناف ال ميد 
عودة األوضاع إلى »عي لػ، عحضور أحمد الحعاؿ، حيث عحث اليقاء آخر ما دوصيت اليو المأا«اليينو»

طعي ديا اي المخيـ، والدنأيؽ مج الجيش عما يحفظ حقوؽ الفيأطينييف وبرامديـ، ودور الجيش اي ضعط 
 «.األمف وحماين االأدقرار

باف اليقاء ايجاعيًا جدًا، ودرأنا األوضاع مف جميج »ععد مقدح: « لجنن المداع ن»إثر اليقاء قاؿ أميف أر 
واأدقرار المخيـ وصيدا، وما حصؿ مؤخرًا اي مخيـ دـ دجاوزه، وأبدنا أف الجيش اليعناني جوانعيا لدخدـ أمف 

جيش وطني مقاوـ وىو حمى الأيـ األىيي اي لعناف وحمى المقاومن وحمى القضين الفيأطينين، وما زلنا اي 
 «.خندؽ واحد

 المينو
قوات »و« مؤأأن البفاح المأيح»مثؿ، وإف لجنن المداع ن عما د«: اليينو»عدوره قاؿ ال ميد محمود عيأى 

، قامت عواجعيا عيى أبمؿ وجو لمواجين خطر زج أعناء ش عنا اي وجو المؤأأن ال أبرين ، «األمف الوطني
ونحف قمنا عواجعادنا عيى أبمؿ، واأدوععنا أعناء ش عنا اي موضوع الطيعات المحقن الدي بانوا يطالعوف عيا، 

اد المشعوىيف الذيف بانوا يحاولوف مرارًا دوجيو العوصين عادجاه ىذه المؤأأن واودنا الفرصن عيى ع ض األار 
 «.الدي نحدـر ونقدر لإليقاع عينيا وعيف أعناء ش عنا

 البزري
الدعوات ال نصرين الدي يطيقيا الع ض مف أجؿ نير »وشجب الدبدور ععد الرحمف العزري اي دصريح لو 

صيدا ومخيماديا أبدت مرارًا الدزاميا عاألمف »وخدـ العزري:  «.عارٍد جديد يطّعؽ عيى مخيـ عيف الحيوة
واالأدقرار وحرصيى عيى عقاء دورىا الداعـ ليمقاومن، والحريص عيى الد ايش عيف أعناء الوطف، ع يدًا عف 

 «.المذىعين والطائفين وال نصرين
 األسير

اٍف اي عيف الحيوة ، داعيًا إلى م الجن مخيـ نير عارد ث»واأدنبر الداعين الشيخ أحمد األأير الدعوة إلى 
صيدا اي عياف  -اي ععرا « مأجد عالؿ عف رعاح»وقاؿ إماـ  «.الوضج الفيأطيني عما يحفظ لش عو البرامن

نظرًا ليتط الحاصؿ اي وأائؿ اإلعالـ حوؿ حقيقن موقؼ الشيخ األأير مف »صادر عف مبدعو اإلعالمي: 
أف الجيش اليعناني ىو الضامف لنمف واالأدقرار »منا الدىبيد عيى الدطورات الدي حصيت ع يف الحيوة يي

والأيـ األىيي، ونديف أي اأديداؼ لو ومف أٍي باف، وأف مف حؽ الجيش أف يدخذ بؿ اإلجراءات الالزمن 
ليحفاظ عيى أمف العيد، وضمنًا عيى مداخؿ المخيمات الفيأطينين، مج ضماف الحفاظ عيى دأييؿ حياة 

ال د ييؽ لنا « عالخيين الدبفيرين»وحوؿ ما ُأمي »وأضاؼ:  «.أطينييف، وعدـ الد رض لبراماديـاإلخوة الفي
 عيى ذلؾ حدى يصدر عف قيادة الجيش عياف واضح ع د االندياء مف الدحقيقات، 

 
ونراض بؿ الدصريحات الداعين إلى نيٍر عارد ثاٍف وثالث، مف أجؿ مطيوب لي دالن، عؿ ُد الج القضين 

 «.المناأعن عالطرؽ
 //الموا ، بيروت، 
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 : المقا  اإلسالمي الدوري بحث الوضع في عين الحموة المبنانية" االنتقاد" 
"اليقاء اإلأالمي الدوري" مأاء الثالثاء اي مقر الجماعن اإلأالمين اي عائشن عبار  : ان قدىالؿ الأيماف

ال يماء المأيميف وحربن الدوحيد اإلأالمي عحضور ممثييف عف حزب اهلل والجماعن االأالمين ودجمج 
اضاان الى حربدي حماس والجياد اإلأالمي. وناقش اليقاء الميفات المطروحن عيى الأاحديف المحيين 

 واالقييمين وباف دوااؽ عشىنيا عيف االطراؼ المشاربن.
ثن قضايا رئيأين ىي ودربز العحث اي اليقاء عحأب ما قالت مصادر المجدم يف لموقج "االندقاد" عيى ثال

الوضج عيى الأاحن الفيأطينين، وخصوصا ال دواف الصييوني االخير عيى قطاع نزة وندائجو، والوضج 
اي أوريا، وميؼ مخيـ عيف الحيوة اي ضوء ابدشاؼ الجيش اليعناني الشعبن الأيفين الدخريعين الدي يخدعن 

 إجراءات حولو مطالعًا عدأييـ طو. رأأيا المدعر )أعو محمد طو( اي المخيـ الذي إدخذ الجيش
لي دواف الصييوني االخير عيى قطاع نزة  اأد راضاي ميؼ الوضج الفيأطيني، دقوؿ المصادر إنو "جر  

وخيفيات ىذا ال دواف والندائج الدي أأفر عنيا، والقراءة الدي قدمت وباف ىناؾ دوااؽ عيييا أنو باف ىناؾ 
خدعار "القعن الحديدين" ومحاولن "الي ب" عيى الدعاينات داخؿ مخطط إأرائييي إلبدشاؼ قوة المقاوم ن وا 

 الأاحن الفيأطينين.
 //االنتقاد، لبنان،  

 
 معمومات عن زيارة ضباط إسرائيميين إلى لبنانواكيم: نجاح  

من ث»نجاح وابيـ ع د لقائو الرئيس اميؿ لحود اي داردو اي اليرزة امس، اف « الش ب»اعدعر رئيس حربن 
م يومات ال أدري مد  صحديا، ولبف يجري دداوليا عشبؿ جدي، عىف نائب وزير الخزانن األميربين لشؤوف 
االرىاب ديفيد بوىيف، اصطحب م و خالؿ زياردو الى لعناف، اي األأعوع الماضي، ثالثن ضعاط إأرائييييف 

 «.يحميوف جوازات أفر اميربين
 //السفير، بيروت، 

 
 قمة بغداد  إلىلمجنة المبنانية د الفمسطينية" مذكرة من "ا 

الفيأطينين المشدربن، مقر جام ن الدوؿ ال رعين اي عيروت والدقى األميف  -زار واد مف اليجنن اليعنانين 
 ال اـ المأاعد الأفير ععد الرحمف الصيح والوزير المفوض محمد الخطيب.

لميوؾ والرؤأاء ال رب المشاربيف اي القمن ال رعين اي وقد أيـ الواد الصيح مذبرة اليجنن المراوعن الى ا
عتداد، دطالعيا "عإيجاد الأعؿ البفيين عاأد ادة األمف واالأدقرار إلى أوريا"، و"ال مؿ إلصدار قرارات دولين 
لزاـ إأرائيؿ وقؼ عمييات الحفر دحت  ليحد مف االنديابات اإلأرائييين اي األراضي ال رعين المحدين، وا 

األقصى، والضتط عيى المجدمج الدولي إللزاـ إأرائيؿ وقؼ عمييات طرد الفيأطينييف مف القدس المأجد 
 وعودة المطروديف الييا، وداج د ويضات ليش ب الفيأطيني نديجن الحصار المفروض عييو.
 //المستقبل، بيروت، 

 
 ينفي موافقتو تمويل احتياجات الوقود بغزة لمتنمية البنك اإلسالمي 35

جدة الثالثاء األنعاء الدي أوردديا وأائؿ إعالـ مخديفن حوؿ موااقدو  - نفى العنؾ اإلأالمي ليدنمين :دةج
عيى دمويؿ احدياجات قطاع نزة مف المواد العدرولين المخديفن، وأداد جميج مأدحقات الجانب المصري اي 
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أبد العنؾ اي عياف صحفي وصؿ وبالن و  حاؿ موااقدو عيى دزويد القطاع عالتاز الطعي ي عاألأ ار ال المين.
أما نأخن عنو أف ىذه الم يومات نير صحيحن، وأنو لـ دصدر عف أين جين إعالمين أو مأؤولن ايو، 

وأشار إلى أف  مطالعا الجيات اإلعالمين الدي نشرديا عدوخي الدقن وحذؼ األخعار المتيوطن عيذا الصدد.
مييوف دوالر لدوأ ن  2لبيرعائي لقطاع نزة، وأقر عدوصين مييوف دوالر لمشروع الرعط ا 8315خصص معيغ 

ودعا العنؾ وأائؿ اإلعالـ  محطن "الوحشي" اي مصر، وأنو ال يوجد أي دخصيص لمعالغ دخص الوقود.
 ع دـ نشر م يومات مد يقن عقطاع نزة دوف أف يبوف العنؾ قد عمميا مف خاللو.

 87/3/8028وكالة سما اإلخبارية، 
 

 منطقة حرة لمتبادل التجاري مع غزة ا إنشمصر تبحث  36
، إف رئيس الوزراء أمسالوىاب معروؾ،  قاؿ محااظ شماؿ أيناء الأيد ععد محمد أييـ أالـ: -القاىرة 

بماؿ الجنزوري أصدر قرارًا عدشبيؿ لجنن لعحث إنشاء منطقن حرة ليدعادؿ الدجاري عيف مصر  المصري د.
المنطقن الحرة المزمج إنشاؤىا عيف مصر والقطاع  أفوأوضح  وقطاع نزة، وذلؾ عمدينن راح المصرين.

أيبوف ليا أىمين اقدصادين بعيرة لشعو جزيرة أيناء ولمصر، الادًا إلى أف إنشاء المنطقن عمدينن راح 
أيحقؽ نموًا اقدصاديًا بعيرًا اي مصر مف خالؿ إيرادادو المالين. وأضاؼ أف إنشاء منطقن حرة عيف مصر 

 ي عيى ظاىرة األنفاؽ الحدودين.والقطاع أيقض
 88/3/8028الخميج، الشارقة، 

 
 "ي"تكتيك "كامب ديفيد" ا من معاىدةيموقفمصر: جماعة اإلخوان المسممين تؤكد أن  37

اأدنبر عدد مف قيادات جماعن اإلخواف المأيميف دصريحات إأحؽ ليفانوف أفير  ي:محمود ععد العاق
مصر عشطب م اىدة الأالـ مج  اي إأدراديجيف ىناؾ قرار مصر عىنو لف يبو  ايالأاعؽ  "إأرائيؿ"
وقالوا إف ىناؾ ال ديد  ."إأرائيؿ"الثالجن مج  اي مصر يريدوف أالماً  ايأف اإلأالمييف  ، مؤبداً "إأرائيؿ"

نو ىناؾ  الداخيي الأياأيالمرحين الراىنن ايما يخص الوضج  ايمف األولويات  مف خالؿ عناء الدولن، وا 
القيادي ، الحأينيأ د . المرحين الراىنن، وع دىا أيدـ الحديث عف ال القات الخارجين. وأبد د ايأولويات 

 الداخييودحقيؽ األمف  واالقدصادي الأياأيععناء النظاـ  جماعن ديدـ حالياً ال، أف اي اإلخواف المأيميف
الوقت الراىف،  اياس عيا حاؿ مف األحواؿ دطوير عميين الأالـ أو المأ عىيليعالد، مضيًفا أنو ال يمبف 

عيى  إلى أنو ال دوجد نين لد  الجماعن لشطب ديؾ الم اىدة أو المطالعن عدتيير عند مف عنودىا، مشدداً  الاداً 
 نفؽ مظيـ ال دأدطيج الخروج منو.  ايأف إلتاءىا أيدخؿ العالد 

ووبيؿ لجنن ال القات الخارجين عمجيس الش ب، إف  ،عالجماعن القياديجماؿ حشمت،  .قاؿ د ،مف جانعو
 إلى أف م اىدة الأالـ بانت دنفذ الفدرة الماضين  جماعن اإلخواف دريد أالـ دائـ قائـ عيى ال دؿ، مشيراً 

 
أف ذلؾ ي طى  أبثر مف مرة، مؤبداً  اإلأرائييياقط، حيث دـ اخدراقيا مف الجانب  المصريمف الجانب 
 عن عدتيير عنود الم اىدة عشبؿ يحقؽ الأالـ الدائـ وال ادؿ لمصر وليمنطقن ال رعين.المطال ايلمصر الحؽ 

 87/3/8028المصريون، القاىرة، 
 

 حصار غزة أنييقطع الغاز عن "إسرائيل" و حمدين صباحي: سوف أ مصرالمرشح المحتمل لرئاسة  38
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صعاحي المرشح المحدمؿ أبد حمديف : أامح الشيف ،إأماعيؿ جم ن ،محمد الدأوقي ،بماؿ جاب اهلل
حدى دأدبمؿ دنفيذ  ،الدواويف ىيناير دحداج إلى رئيس ينقييا مف المياديف إل  85 أف ثورة  مصرلرئاأن 

مطالعيا. وقاؿ، اي حوار ميـ مج األىراـ، أنو إذا نجح اي االندخاعات اأيقطج التاز عف "إأرائيؿ"، وأيراج 
 ؿ اإلأرائييي اي بؿ مباف عرعي.الحصار عف نزة، وأىدعـ المقاومن ضد االحدال

وأوضح أنو "ضد بامب ديفيد وأىعقى، وليس مطيوعًا مف مصر أو مف الرئيس القادـ أف يبوف رئيأًا 
ذا بنا ال نأ ى إلي خيؽ أجواء مف  ذا بانت ىناؾ حرب اأدبوف ضد الفقر والدخيؼ والفأاد، وا  ليحرب، وا 

يص مف الميانن الدي دأععت اييا ديؾ االدفاقين لمصر المخاطر والحروب اإننا يجب اي نفس الوقت أف ندخ
عيى مدار ال قود الأاعقن وأدت إلى دقييص دورىا وأضرت عمصالحيا، وما ىو مفروض، اي الحقيقن، 
مفروض عروح بامب ديفيد وليس عنصوص االدفاقين، ومف الممبف اإلعقاء عيى النصوص والدخيص مف ديؾ 

زىاقيا ألنيا أدت إلى أف دبوف مصر داع ن وخاض ن وخادمن ليدصورات الصييونين اي المنطقن  الروح وا 
وىو نير منصوص عييو اي االدفاقين، مثؿ دصدير التاز الطعي ي اال ىو منصوص عييو اي االدفاقين وال 

 اي أي ادفاقيات أخر ".
 88/3/8028األىرام، القاىرة، 

 
 "مزلزل ومدمر"أبيب برد  تلأحمدي نجاد ييدد  39

د أميف: اندقد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد المجدمج الدولي ل دـ ممارأدو الضتوط أحم -طيراف 
رأأًا نوويًا، ولراضيا الدوقيج عيى م اىدة حظر  850عيى الدولن ال عرين الدي قاؿ إنيا دمديؾ أبثر مف 

نفؽ ثروات الش ب ومات األوروعين الدعـ الشامؿ ليصياينن ولـ دباالندشار النووي. وقاؿ: "لـ دقدـ الح
ي لقدؿ المواطنيف الفيأطينييف وديديد إيراف"؟ وعف ديديد دؿ أعيب عدوجيو ضرعو ليمنشآت النووين باألمري

ش ب عريؽ  اإليرانيالش ب  "إفوف مزلزال ومدمرًا"، مضيفًا باإليرانين، قاؿ أحمدي نجاد: "إف رد إيراف أي
انت آلن ليأياأات ب إأرائيؿ أفالش ب ال ظيـ، والحقيقن ىذا  أماـ ياف الصييوني صتير جداً لبوقوي، واف ا

 ."عيا خاصاً  دمديؾ شيئاً  ال وأنياين األمريب
 88/3/8028الراي، الكويت، 

 
عالمي حول مشاركة  سياسيتراشق المغرب:  40  في مؤتمر برلماني دولي في الرباط "إسرائيل"وا 

اجدماعات مؤدمر الجم ين العرلمانين دحولت مشاربن واد إأرائييي، اي : خديجن الرحالي - الرعاط
عالمي اي المترب، ع د أف باف نواب  "دراشؽ"المدوأطين اي الرعاط نياين األأعوع الماضي، إلى  أياأي وا 

حزب ال دالن والدنمين قد قاط وا المؤدمر، وقاؿ ععد اليادي خيرات، ال ضو القيادي اي االدحاد االشدرابي 
ألوأط، إف رئيس الحبومن ععد اإللو اعف بيراف إذا لـ يبف يرنب اي حضور الشرؽ اجريدة ليقوات الش عين ل

عضو اي ىذه  "إأرائيؿ"اإلأرائييييف المؤدمر باف عإمبانو أف يطيب ان قاده خارج المترب، ألنو ي رؼ أف 
لـ أايـ "الجم ين بما ىو الشىف اي منظمات دولين أخر . وأضاؼ خيرات، وىو نائب عرلماني بذلؾ 

 ."موقؼ نواب ال دالن والدنمين عصراحن
واي الأياؽ نفأو، اندقدت صحيفن االدحاد االشدرابي أمس موقؼ نواب حزب ال دالن والدنمين الذي قاطج 

إف طرح الأؤاؿ حوؿ مف دعا الواد "المؤدمر عأعب المشاربن اإلأرائييين، وقالت اي مقاؿ اادداحي 



 
 
 

 

 

           82ص                                    8454العدد:                88/3/8028 األربعا  التاريخ:

عمنج دخوؿ الواد  الحبومن المترعين لـ يدخذ قراراً  . وقالت الصحيفن إف رئيس"اإلأرائييي أؤاؿ ععثي
 اإلأرائييي، مشيرة إلى أف وزير الداخيين باف عإمبانو منج الواد مف دخوؿ المترب.

 88/3/8028الشرق األوسط، لندن، 
 

 "مسيرة من أجل القدس والقضية الفمسطينيةفي "أضخم  لممشاركةالمغرب: دعوة  42
نريد "د الأفياني، منأؽ مجموعن ال مؿ الوطني لمأاندة ال راؽ وايأطيف محمود م روؼ: قاؿ خال -الرعاط 

أعريؿ، أف دبوف أضخـ مأيرة اي داريخ المترب  /مف مأيرة الش ب المترعي مف أجؿ القدس لفادح نيأاف
ووجو الأفياني اي ندوة صحااين عقدت االثنيف عالرعاط نداء إلى  ."مف أجؿ القدس والقضين الفيأطينين

المتارعن ال زالوا منخرطيف اي م ربن "المترعي، مف أجؿ المشاربن المبثفن اي مأيرة القدس ألف الش ب 
يقاؼ الحمين الصييونين لديويدىا   ."دحرير القدس وبأر الحصار عيييا وا 

مأيرة القدس ال المين د د ارض عيف عيى الجميج ال ارض بفاين، الوأضاؼ الأفياني، إف المشاربن اي 
دعا الأفياني المأؤوليف إلى وقؼ بؿ و دروـ إرجاع قضين القدس إلى مقدمن أولويات ال الـ. وأف المأيرة

 مايو القادـ. /أياراي ميرجاف ينظـ عمرابش اي  إأرائييينأشباؿ الدطعج مج ال دو الصييوني ومنج مشاربن 
مجموع  إفيأطيني، وقاؿ محمد عف جيوف األندلأي األميف ال اـ ليجم ين المترعين لمأاندة البفاح الف

آالؼ مييار دوالر اي مقاعؿ  6المأاىمن الدي قدميا الصياينن مف أجؿ ديويد القدس ودنفيذ مشروعيـ عيغ 
مييوف دوالر مما صراو ال الـ ال رعي مف أجؿ القدس، وأضاؼ أف ىذا المعيغ ال ي ادؿ القيـ المالين  500

 الدي دعرع عيا أحد الصياينن.
خي، المنأؽ الوطني ليمعادرة المترعين ليدعـ والنصرة، المقرعن مف حزب ال دالن ودعا ععد الرحيـ الشي

وحث  والدنمين جميج المواطنيف المتارعن إلى المشاربن المبثفن اي مأيرة الش ب المترعي مف أجؿ القدس.
عيى  محمد الحمداوي، رئيس حربن الدوحيد واإلصالح الجناح الدعوي لحزب ال دالن والدنمين المواطنيف

 الحضور المبثؼ والواأج لمأيرة الش ب المترعي.
 88/3/8028، لندن، القدس العربي

 
 مالستعادة حقوقي مفي نضالي ين. ودعم الفمسطيني..تحرير الجوالن ياعزمتؤكد المعارضة السورية  48

 نظاـلنضاليا اي مواجين  "المعادئ ال امن"اجدم ت الم ارضن الأورين أمس عيى : ثائر ععاس - إأطنعوؿ
ودنص المعادئ األأاأين الدي أدعنى عيييا الدولن الأورين الجديدة عيى عـز  ،الرئيس الأوري عشار األأد

أوريا عيى دحرير الجوالف المحدؿ عبؿ الوأائؿ المشروعن. وددعـ الش ب الفيأطيني اي نضالو الأد ادة 
 ي دحقيؽ أىداايـ.ود مؿ ما دأدطيج ليمحااظن عيى وحدة الفيأطينييف ونجاحيـ ا، حقوقو

 2/3/8028الشرق األوسط، لندن، 
 

 ضواحي سكنية في عدة مدن فمسطينية تنشئشركات عقارية قطرية  43
قاؿ جماؿ حداد مأدشار رئيس صندوؽ االأدثمار الفيأطيني إف شربات عقارين قطرين قررت عناء  الدوحن:

ؾ خالؿ مؤدمر "اأدثمر اي ايأطيف" جاء ذل ضواٍح أبنين اي عدة مدف ايأطينين أعرزىا جنيف وراـ اهلل.
 الذي عقد اي اندؽ الأيتاؿ الدوحن مأاء أمس األوؿ.
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إلى ذلؾ، أشار صديؽ راشد، مف مجموعن أعراج باعيداؿ اي حديثو إلى مشروع "ريادة لدطوير المشاريج" 
ا؛ أعراج ععر صندوؽ النمو اي ايأطيف، الذي أأيمت ايو عدد مف الشربات الفيأطينين وال رعين مف عيني

(، وأيأبو، وعنؾ االأدثمار BOP(، وعنؾ ايأطيف )PIFباعيداؿ، وصندوؽ االأدثمار الفيأطيني )
مييوف دوالر ليأديدؼ الصندوؽ اأدثمارات الشربات الصتيرة  50( عرأأماؿ عيغ حوالي EIBاألوروعي )

إنداج ودصدير األعشاب  والمدوأطن اي ايأطيف والدي دمثيت اي شربن "ثمار الطعي ن" وىي شربن رائدة اي
 الطعي ين ومقّرىا اي قرين ال وجا الواق ن اي وادي األردف.

 88/3/8028الشرق، الدوحة، 
 

 استعدادىم لمتعاون مع نظرائيم الفمسطينيين يبدونرجال األعمال القطريون  44
لعورصن اأدقعيت راعطن رجاؿ األعماؿ القطرييف أمس األوؿ، أحمد عويضن، الرئيس الدنفيذي  الدوحن:

بما أعد   ،رحعت راعطن رجاؿ األعماؿ القطرييف ع ويضنو ايأطيف، والواد المرااؽ لو اي مقر الراعطن. 
رجاؿ األعماؿ القطريوف اأد دادىـ ليد اوف مج رجاؿ األعماؿ الفيأطينييف اي دخطي األزمن االقدصادين 

عادة إعمار االقدصاد الفيأطيني.   وا 
 88/3/8028الشرق، الدوحة، 

 
 مختمفة لدراسة مذىب التشي ع تمييدًا لضربو مراكزران: الموساد أس س طي 45

ميدقى لرجاؿ الديف اي  أماـحيدر مصيحي، اي بيمن  اإليرانيبد وزير االأدخعارات أأحمد أميف:  -طيراف 
ن خاص أىمينيالء إ أعماليـوض وا عيى جدوؿ  األعداء "إفاي المدينن المنورة  اإليرانييفقوااؿ الم دمريف 

دىأيس ال ديد مف  إلى اإلأرائييي، وعادر جياز الموأاد األع ادلمأىلن دراأن مذىب الدشيج مف مخديؼ 
 ."المخديفن ليذا المذىب دمييدا لضرعو اإلع ادالمرابز المخديفن الم نين عدراأن مذىب الدشيج والد رؼ عيى 

 88/3/8028الراي، الكويت، 
 

 ة.. وال نية لتخفيض تقديم الخدمات لالجئينروا غز لم يغاد ونالدولي ونالموظف: ونروااأل  46
أبػػػػد المأدشػػػػار اإلعالمػػػػي لوبالػػػػن األمػػػػـ المدحػػػػدة إلناثػػػػن ودشػػػػتيؿ الالجئػػػػيف : ناديػػػػن أػػػػ د الػػػػديف -عمػػػػاف 

الفيأطينييف )األونروا( عدناف أعو حأنن "عدـ متادرة الموظفيف الػدولييف ال ػامييف لػد  األونػروا قطػاع نػزة"، 
 إأرائييين أو جراء دودر األوضاع اي القطاع.عناًء عيى د ييمات 

موظفػػًا، مػػا يزالػػوف  38وقػػاؿ لػػػ"التد" مػػف األراضػػي المحديػػن إف "مػػوظفي األونػػروا الػػدولييف اػػي نػػزة، وعػػددىـ 
عيى رأس عمييـ، ويمارأوف مياميـ عصورة طعي ين"، م دعرًا أف أنعػاء متػادرديـ القطػاع مجػرد "إشػاعات، ال 

 أأاس ليا مف الصحن".
أضاؼ إف "دنقؿ ع ض الموظفيف داخؿ القطػاع أو حربػن الحػااالت الداع ػن لنونػروا، الأػيما أيػاـ اإلجػازات و 

وال طػػؿ الرأػػمين، قػػد دولّػػد عنػػد أىػػالي القطػػاع انطعاعػػًا عدػػربيـ ل مييػػـ ومتػػادرديـ نػػزة، وىػػذا األمػػر منػػاؼ 
يف الفيأػػطينييف اػي نػػزة، المقػػدريف وأبػػد "عػدـ دوجػػو األونػػروا إلػى دخفػػيض الخػػدمات المقدمػن لالجئػػ ليحقيقػن".

 ألؼ نأمن، أي نالعين أباف القطاع، اي ظؿ االعدماد المدنامي عيى الوبالن". 800عنحو مييوف و
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وعيف أف "الوبالن اأدطاعت دواير مأاعدات نقديػن لػذوي حػاالت ال أػر الشػديد خػالؿ الػدورة القادمػن الممدػدة 
دما بػػػاف لػػػدييا نيػػػن وقفيػػػا، ل ػػػدـ بفايػػػن المخصصػػػات الماليػػػن مػػػف نيأػػػاف )إعريػػػؿ( المقعػػػؿ ولثالثػػػن أشػػػير، ع ػػػ

 الالزمن".
ودعػػػا "المجدمػػػج الػػػدولي إلػػػى مأػػػاعدة الوبالػػػن ليدتيػػػب عيػػػى عجزىػػػا المػػػالي، اػػػي ضػػػوء زيػػػادة عػػػدد الالجئػػػيف 
ودنامي احدياجاديـ، عما يمبف األونروا مف دنفيذ خطط طموحن، دد يؽ عدحأػيف الخػدمات ودطويرىػا، ودوجيػو 

 ـ نحو الشعاب منيـ".االىدما
% اقػط، مػف أصػؿ  8بما وجو النداء إلى "الدوؿ ال رعين، الدي ال ددجاوز مأاىمديا اػي موازنػن الوبالػن عػف 

% أقّرديػػا الجام ػػن ال رعيػػن أػػاعقًا"، مشػػيدًا عػػدور الػػدوؿ المضػػيفن لالجئػػيف وعػػدعـ ع ػػض الػػدوؿ ال رعيػػن،  7,5
  راؽ، لعرامج الوبالن.مثؿ الأ ودين واإلمارات والبويت، ومؤخرًا ال

 88/3/8028، الغد، عم ان
 

 "القبة الحديدية"البنتاغون يطمب المصادقة عمى تمويل إضافي إلنتاج بطاريات واشنطن:  47
 طيب العندانوف مف البػونترس دمػويال آخػر لدحوييػو إلأػرائيؿ لصػالح دوأػيج مػا يأػمى عػػ"القعن الصػاروخين".

دؿ،  الثالثاء، اي عياف إف دعـ أمػف إأػرائيؿ ىػي أولويػن عييػا عالنأػعن وقاؿ الناطؽ عيأاف العندانوف جورج لي
ليرئيس عاراؾ أوعاما ووزير الدااع ليوف عانيدا". وأشار اي عيانو إلى أف الواليػات المدحػدة خصصػت اػي ال ػاـ 

 مييوف دوالر لدمويؿ ىذا المشروع. 805الماضي 
القعن الحديدين دورا مصيريا اي الحفاظ عيى أمف  وأضاؼ أنو اي "اليجمن الصاروخين اي مطيج الشير أدت

صػاروخ وقذيفػن عادجػاه جنػوب إأػرائيؿ، اعدرضػت القعػن الحديديػن  300إأرائيؿ". وقاؿ أيضا إنو "أطيؽ نحػو 
 % مف األىداؼ الدي وجيت إلييا، وأنقذت حياة بثيريف". عحأب العياف.80

ج الحبومػػن اإلأػػرائييين عشػػىف المأػػاعدة اػػي امػػدالؾ وأشػػار إلػػى أف وزارة الػػدااع األمريبيػػن أجػػرت محادثػػات مػػ
عطاريػػػن أخػػػر  مػػػف القعػػػن الحديديػػػن، وأنػػػو ينػػػوي طيػػػب ذلػػػؾ مػػػف البػػػونترس اأػػػدنادا إلػػػى المطالػػػب اإلأػػػرائييين 

 وقدرات اإلنداج.
مػػػف جيديػػػا بدعػػػت الدقػػػارير اإلأػػػرائييين أف البػػػونترس واػػػر الػػػرد عيػػػى الطيػػػب قعػػػؿ أف يطػػػرح العندػػػانوف ىػػػذا 

مشيرة إلى أف عضو البونترس الديمقراطي ىوارد عيرمػاف بػاف قػد اقدػرح األأػعوع الماضػي، أػوين الموضوع، 
عضػػػوا آخػػػريف مػػف الحػػػزعيف الػػػديمقراطي والجميػػوري، اقدػػػراح قػػػانوف عموجعػػو يبػػػوف البػػػونترس عيػػػى  82مػػج 

قعػن الحديديػن اأد داد لدواير دمويؿ إضااي إلأرائيؿ إلنداج عطاريػات دااعيػن أخػر . وعحأػب عيرمػاف اػإف "ال
 دتير قواعد الي عن والواقج الأياأي والدعيوماأي وال أبري عيى األرض".

 88/3/8028، 48عرب  
 
 

 القدس العربي: دولة جنوب السودان وافقت عمى طمب "إسرائيل" إقامة سفارتيا في القدس 48
 إأػرائيؿقػت عيػى طيػب الثالثػاء عػاف دولػن جنػوب الأػوداف واا إأػرائييينراـ اهلل ػ وليد عوض: ابػدت مصػادر 

، وذلػػؾ خالاػػا لعػػاقي دوؿ ال ػػالـ الدػػي دػػراض نقػػؿ أػػفاراديا أعيػػبأػػفارديا اػػي مدينػػن القػػدس، ولػػيس دػػؿ  إقامػػن
 ليقدس بونيا مدينن محدين ومحؿ خالؼ.
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: اف دولن جنوب الأوداف أدفدح أفارة ليا اػي مدينػن القػدس ولػيس اػي ال اصػمن اإلأرائييينوقالت المصادر 
 رائيؿ مدينن "دؿ أعيب".الأياأين إلأ

ونقيػػت المصػػادر عػػاف الأػػفير اإلأػػرائييي اػػي جنػػوب الأػػوداف "داف شػػاىاـ" قػػد الدقػػى مػػج نائػػب رئػػيس جنػػوب 
 الأوداف "ريؾ ماشار" لمناقشن قضايا الد اوف الثنائي.

وأبػػد الأػػفير اإلأػػرائييي أنػػو حصػػؿ عيػػى موااقػػن رأػػمين مػػف دولػػن جنػػوب الأػػوداف عيػػى عنػػاء أػػفارة ليػػا اػػي 
إأػػرائيؿ عمدينػػن القػػدس، اػػي حػػيف شػػدد نائػػب رئػػيس جنػػوب الأػػوداف "ريػػؾ ماشػػار" عيػػى أىميػػن إنشػػاء مدرأػػن 

 لد ييـ اليتن ال عرين اي عاصمن جنوب الأوداف "جوعا".
 88/3/8028، القدس العربي، لندن

 
 سرائيل" الى حل قضية ىنا  شمبي بالشكل المالئم إاألمم المتحدة دعت " 49

أعضػاء مجيػس األمػف  إمػاـألمػـ المدحػدة اػي الشػرؽ األوأػط روعػرت أػيري اػي إااددػو منأػؽ ا أبػد: وباالت
الدولي، اف "وضج الأجناء الفيأطينييف اي مرابػز االعدقػاؿ اإلأػرائييين يعقػى محػؿ اىدمػاـ عػالغ"، مشػيرا إلػى 

 "إضراب ع ض الم دقييف عف الط اـ احدجاجا عيى ما ي رؼ عاالحدجاز اإلداري".
الفيأطينين المضرعن عف الط اـ اي الأجوف اإلأرائييين ىناء شيعي "وصيت إلى  األأيرةالن وأشار إلى أف ح

آذار طيب اأػدئناؼ القضػين"، داعيػا الػى "حػؿ ىػذه  85درجن ديدد حياديا، وقد راضت محبمن إأرائييين اي 
اإلداري اػػي  القضػػين عشػػبؿ م قػػوؿ عنػػاء عيػػى موقفنػػا الػػذي أبػػدناه مػػف قعػػؿ عشػػىف ضػػرورة اأػػدخداـ االحدجػػاز

 حاالت اأدثنائين".
بما شدد أيري عيى ضرورة أف "يدـ دوجيو االديامات إلػى المحدجػزيف ومحػابمديـ عضػمانات قضػائين أو أف 

 يدـ إطالؽ أراحيـ عدوف دىخير".
 87/3/8028، بيروت، االنتقاد

 
 غضبا شعبيًا... مشكالت اقتصادية وتسوية متعثرة تواجوالسمطة الفمسطينية  50

راـ اهلل: رنػػـ دعػػاطؤ محػػاوالت إنيػػاء االحػػدالؿ اإلأػػرائييي خػػالؿ الأػػنوات األخيػػرة، اػػإف  -ويػػارد بػػارف عر 
الفيأطينييف وداعمييـ الدولييف يصفوف اقدصػاد الضػفن الترعيػن اآلخػذ اػي الدوأػج عاعدعػاره خطػوة حاأػمن 

يػن، وىنػاؾ شػ ور مدزايػد عيى طريؽ قياـ الدولن. إال أف الأيطن الفيأطينين دعدو اليـو نارقن اػي أزمػن مال
عػىف جيػود الدنميػن االقدصػادين الدػي ُييػدؼ مػف ورائيػا إلػى وضػج أأػس اأػدقالؿ الدولػن المنشػودة قػد أدػػت 

 عندائج عبأين.
ىذا الش ور دبرس أبثر ىذا الشير ع د أف حذر صندوؽ النقد الدولي والعنؾ الدولي مف أف عجزًا مدزايػدًا 

ينين ليخطػػر، وعاعػػا عيػػى إأػػرائيؿ عػػدـ قياميػػا عمػػا مػػف شػػىنو دأػػييؿ عػػدأ ي ػػركض مبدأػػعات الأػػيطن الفيأػػط
األعماؿ والدجارة اي الضفن الترعين. ويدزامف ىذا مج د يد مانحيف دولييف عدعـ الأيطن اي اجدمػاع عقػد 

اػػػراج المشػػػرعيف األميػػػربييف عػػػف  مييػػػوف دوالر مػػػف مأػػػاعدات  6?88اػػػي عروبأػػػؿ األأػػػعوع الماضػػػي، وا 
مجمػػػػدة منػػػػذ أنأػػػػطس الماضػػػػي. إال أف ثمػػػػن دخواػػػػات مػػػػف أف دأػػػػدمر المأػػػػاعدات الدنميػػػػن الدػػػػي بانػػػػت 

الخارجين اي االنخفاض، عينما يربز الترب عيى مداععو االقدصادين وينشتؿ الجيراف ال رب عاضطراعات 
 أياأين.
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ء اي الضفن الترعين، حيث دعاطىت طفرة أاعقن اي أعماؿ العناء واردف ت العطالن، دربزت مشاعر االأديا
عيى قيادة الأيطن الفيأطينين، عما اي ذلؾ رئيس الوزراء الدبنوقراطي أالـ اياض، الذي أدخؿ زيادة اي 
الضرائب ودداعير دقشفين أخر . خطوات يقوؿ ع ض المحيييف إنيا أاىمت اي انخفػاض م ػدالت الدىييػد 

 الش عي لفياض وععاس.
يػن دػر  عػىف اأػدراديجين ايػاض القائمػن عيػى ودضاؼ مشاعر التضب مف ىذه الدػداعير إلػى اندقػادات طوي

لـ دقرب  -والدي ُينظر إلييا عيى نطاؽ واأج عيى أنيا ناجحن-عناء المؤأأات ودحأيف القانوف والنظاـ 
الفيأػطينييف مػػف ىػػدؼ قيػػاـ الدولػػن. ذلػػؾ أف محاولػػن الحصػػوؿ عيػػى االعدػػراؼ اػػي األمػػـ المدحػػدة اشػػيت، 

ف الأياأييف الفيأطينييف الرئيأييف جمػدت، ومحادثػات الأػالـ ومخططات دحقيؽ المصالحن عيف الفصييي
دارة أوعاما ال دقوـ عداج الموضوع عينًا.  مج إأرائيؿ د ثرت، وا 

المدمثػؿ  -وير  مندقدوف أف زيادة الضرائب والدداعير الرامين إلى بعح اإلنفاؽ عيى موظفي القطاع ال ػاـ 
دعػدو مثػؿ إىانػن.  -د الفقػري لالقدصػاد الفيأػطيني ألػؼ شػخص ودشػبؿ ال مػو  265اي قوة عامين قواميا 

واػػي ىػػذا الأػػياؽ، يقػػوؿ "عأػػاـ زبارنػػن" رئػػيس نقاعػػن المػػوظفيف ال مػػومييف اػػي الأػػيطن الوطنيػػن الفيأػػطينين 
"إف م ظـ الماؿ ينفؽ عيى األمف، عيمًا عىف األمف ليس مف أجؿ الش ب الفيأطيني، عؿ مف أجؿ ال الـ، 

"إذا قالوا لنا إننا أنخفض روادعبـ عخمأػيف اػي المئػن مػف أجػؿ خيػؽ دولػن ذات وخاصن إأرائيؿ"، مضيفًا 
 أيادة، اإننا أنوااؽ".

الدػػي أنشػػئت -ولبػػف ذلػػؾ لػػـ يحػػدث، واليػػـو أخػػذ الػػع ض يػػدعو صػػراحن إلػػى دفبيػػؾ الأػػيطن الفيأػػطينين 
 8009نيػػر أف ايػػاض، وىػػو خعيػػر اقدصػػادي بػػاف قػػد حػػدد اػػي  -عامػػاً  26بييئػػن مؤقدػػن قعػػؿ أبثػػر مػػف 

اأدراديجين لعناء الدولن دقوـ عيى الدنمين االقدصادين والحبامن الجيدة، يػر  أف ذلػؾ أيشػبؿ خطػى اادحػًا. 
واػي ىػذا الأػياؽ، قػاؿ "ايػػاض" اػي حػوار م ػو: "إنيػاء االحػػدالؿ اإلأػرائييي بػاف أحػد الػدوااج األأاأػػين"، 

ن ايأطينين دشػدتؿ عيػى نحػو جيػد. ولبػف مضيفًا "الجزء اآلخر باف عديييًا... وأعني عذلؾ خيؽ وقياـ دول
 إذا باف ذلؾ ىو اليدؼ، ا يى المرء اي ديؾ الحالن أف يأد د لو".

اياض اعدرؼ عىف االقدصاد ال يعدو اػي حالػن جيػدة؛ حيػث دعاطػى النمػو اػي الضػفن الترعيػن عشػبؿ م دعػر 
ولي. وأحػػد األأػػعاب مييػػار دوالر، حأػػب صػػندوؽ النقػػد الػػد 2،2، واردفػػج عجػػز الميزانيػػن إلػػى 8022اػػي 

مييوف دوالر مف المانحيف األجانب الذيف يمولػوف الأػيطن  500الرئيأين ىو نقص اي المأاعدات ي ادؿ 
الفيأطينين، وعخاصن العيداف ال رعين. ويقوؿ اياض اي ىذا الصػدد: "إف حالػن الديمػيش الدػي ن ػاني منيػا 

 نير مأعوقن"، مضيفًا "الجميج منشتؿ عىمور أخر ".
ضاان إلى زيادة الضرائب، اإف الأيطن الفيأػطينين د دػـز أيضػًا خفػض اإلنفػاؽ عيػى روادػب المػوظفيف،  وا 

الدي ديديـ أبعر جزء مف ميزانين الأيطن، وذلؾ ععػر خفػض الدوظيػؼ والدشػجيج عيػى الدقاعػد، بمػا يقػوؿ 
قطػاع الدجػارة المدحدث عاأـ الحبومن نأاف الخطيب. نير أف دقرير العنؾ الدولي، أشار إلى أف دوأيج 

 60واألعماؿ الفيأطيني، وىو مصدر رئيأي لي ائدات الضريعين، ي دمد عيى إأرائيؿ الدي دأػيطر عيػى 
اي المئن مف الضػفن الترعيػن، إضػاان إلػى حػدودىا والمػوانن الدػي دػدخؿ منيػا الأػيج؛ حيػث اعدعػر الدقريػر 

يى ذلػؾ عػالقوؿ إنيػا أػاعدت االقدصػاد . إأرائيؿ درد ع8022أف إأرائيؿ لـ دقـ عدخفيؼ "ميـ" ليقيود اي 
الفيأػطيني ال ػػاـ الماضػػي مػػف خػػالؿ إجػػراءات مثػػؿ إزالػػن ثػػالث نقػػاط دفدػػيش اػػي الضػػفن الترعيػػن والموااقػػن 

 آالؼ رخصن عمؿ إأرائييين ليفيأطينييف. 5عيى أبثر مف 
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اؿ الػذي يدػردد اػي واي وقت ديدد ايو المخاوؼ، عشىف الميزانين، الثقػَن اػي مشػروع عنػاء الدولػن، اػإف الأػؤ 
راـ اهلل حاليػػًا ىػػو: مػػا ىػػي الخطػػوة الداليػػن؟ والواقػػج أف قيػػن قيييػػن مػػف النػػاس د دقػػد أف الأػػيطن الفيأػػطينين 
دوجد عيى شفا دفبيؾ نفأػيا حيػث يقػوؿ الػع ض إف ععػاس يفضػؿ أف يمنػي الػنفس عػىف يقػـو أوعامػا، اػي 

 لديف.حاؿ أعيد اندخاعو، عإيالء األولوين لجيود دأييؿ حؿ الدو 
الخيار اآلخر، بما يقوؿ مأؤولوف ايأطينيوف، ىػو مواصػين الػداج عالقضػين عيػى الصػ يد الػدولي. انػزواًل 
عند طيب مػف الأػيطن الفيأػطينين، وااػؽ مجيػس حقػوؽ اإلنأػاف الدػاعج لنمػـ المدحػدة مػؤخرًا عيػى إرأػاؿ 

لفيأطينييف. وعيى نرار محاولن ع ثن لدقصي الحقائؽ ليدحقيؽ اي دىثيرات المأدوطنات اإلأرائييين عيى ا
قيػػاـ الدولػػن الفيأػػطينين قعػػؿ أػػدن أشػػير، اػػإف إأػػرائيؿ اندقػػدت ىػػذه الخطػػوة عاعدعارىػػا جيػػدًا يػػروـ دجنػػب 
المفاوضات، بما أشػار مأػؤولوف إأػرائيييوف إلػى أنيػـ قػد يدخػذوف إجػراء عقاعيػًا قػد يشػمؿ حػعس عائػدات 

ين. واي ىذه األثناء، يعػدو أف مشػاعر الحمػاس والدفػاؤؿ، الضرائب الدي ُدجمج نياعن عف الأيطن الفيأطين
الدػػػي أحاطػػػت عديػػػؾ المحاولػػػن قػػػد خعدػػػت ودالشػػػت اػػػي شػػػوارع راـ اهلل. واػػػي ىػػػذا الأػػػياؽ، يقػػػوؿ إعػػػراىيـ 

عامًا، إف الأنوات الثالث الماضين بانت األأوأ مف عيف الأنوات االثندي عشػرة الدػي عمػؿ  42حرعاوي، 
 اييا بعائج اي مدجر.

 «شنطن بوست وبمومبيرج نيوز سيرفسوا»
 88/3/8028االتحاد، ابوظبي، 
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اػػي ظػػؿ النظػػاـ الفاأػػد الأػػاعؽ، واػػى نيعػػن مػػف المراقعػػن : الأػػيد مصػػطفى أحمػػد أعػػو الخيػػرإعػػداد الػػدبدور 
اعؽ، عقػد النظػاـ المصػري ادفاقيػن أػيئن الأػم ن مػج بيػاف والمحاأعن، مج خيانن وعمالن النظاـ الفاأد الأػ

اإلحػػػدالؿ اإلأػػػرائييي اػػػي ايأػػػطيف المحديػػػن، عقمدضػػػى دقػػػـو مصػػػر قيػػػب ال ػػػالـ ال رعػػػي عدصػػػدير التػػػاز 
الطعي ي المصري لفيأطيف حدى يأدخدمو اإلحدالؿ ضد أمدنا ال رعيػن ، وعىأػ ار دوف األأػ ار ال الميػن 

ي مف حقوقو اى ىذا التاز، ومػف حقوقػو اػى ثروادػو الطعي يػن الدػى ىػى عبثير، مج حرماف الش ب المصر 
ميؾ ليذا الش ب طعقا لمعدأ حؽ دقرير المصير االقدصادي، وىو مف المعادئ ال امن اى القانوف الدولى، 
الدػى ال يجػوز مخالفديػا وال حدػى االدفػاؽ عيػى مخالفديػا مػف أشػخاص وآليػات القػانوف الػدولي والمنظمػػات 

 ال المين واإلقييمين.الدولين 
لػػذلؾ ىػػذه االدفاقيػػن عاطيػػن عطالنػػا مطيقػػا اػػى القػػانوف الػػدولي، الدػػى ي دعرىػػا اػػى حبػػـ ال ػػدـ عػػدا أنيػػا ا ػػؿ 
مػػادي، ال يردػػب عيييػػا القػػانوف الػػدولي أي أثػػر قػػانوني، ودقػػؼ عػػف ىػػذا الحػػد، أي أنيػػا اػػى حبػػـ الم ػػدـو 

أػس القانونيػن الدػي دؤأػس ودؤبػد لمػا نقولػو اػي طعقا ليقانوف الدولي، وأػوؼ نوضػح اػى ىػذه الدراأػن األ
 اآلدي:

أوال: بياف اإلحدالؿ اى ايأطيف المحدين مف النير إلى العحر قوة أحػدالؿ، ألف وجػوده اػى ايأػطيف نيػر 
شرعى ومخالؼ لمعادئ عامن اػى القػانوف الػدولي أوليػا معػدأ دحػريـ األأػديالء عيػى أراضػي التيػر عػالقوة، 

مف خالؿ النص عييػو اػى المػادة ال اشػرة مػف عيػد عصػعن األمػـ الدػى نصػت عيػى ) وقد دىبد ىذا المعدأ 
يد يػػػد األعضػػػاء عػػػاحدراـ أػػػالمن أقػػػاليـ جميػػػج الػػػدوؿ األعضػػػاء اػػػى ال صػػػعن واأػػػدقالليا الأياأػػػي القػػػائـ 
والمحااظػػن عييػػو ضػػد أي عػػدواف خػػارجى( وال ديػػد مػػف قػػرارات األمػػـ المدحػػدة أػػواء مػػف مجيػػس األمػػف أو 

ـ 2974ل امػػن، وقػػد ورد ىػػذا المعػػدأ اػػى المػػادة الثامنػػن مػػف مشػػروع حقػػوؽ وواجعػػات الػػدوؿ ل ػػاـ الجم يػػن ا
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الدػى نصػت عيػى ) يجػب عيػى بػؿ دولػن أف دمدنػج عػف األعدػراؼ عابدأػاب األقػاليـ النػاجـ عػف أأػػد ماؿ 
لقػػانوف ( مػػف مشػػروع حقػػوؽ وواجعػػات الػػدوؿ الػػذ  اعدددػػو لجنػػن ا22القػػوة أو الديديػػد عيػػا( وأيضػػا المػػادة )

الدولي، ويؤبد ىذا المعدأ نص المادة الثانين الفقرة الراع ن عحظر اأدخداـ القوة اى ال ال قات الدولين، مما 
 يندج عنو عدـ األعدراؼ عالندائج المدردعن عيى اأدخداـ القوة.

ألمػف بما ورد النص عيى معدأ دحريـ االأديالء عيى أراضػي التيػر عػالقوة اػى ال ديػد مػف قػرارات مجيػس ا
ـ، والقػرار 2967نػوامعر  4/أ( اى 3857ـ، والقرار رقـ )2956نوامعر  8/أ( اى 3856منيا القرار رقـ )

( 8685ـ والقػػرار رقػػـ )2972ديأػػمعر  26( اػػى 8734ـ، والقػػرار رقػػـ )2968مػػايو  82( اػػى 858رقػػـ )
( اػى 898القػرار رقػـ )الخاص عػإعالف معػادئ القػانوف الػدولي عشػىف ال القػات الوديػن والد ػاوف الػدولي ، و 

ـ، بمػػا ورد ىػػذا المعػػدأ اػػى القػػرار 2990أنأػػطس عػػاـ  8( اػػى 668ـ والقػػرار رقػػـ )2972أػػعدمعر  85
 ( أبد عيى ذات المعدا.336( حيث ورد ايو )أف القوة ال دخيؽ الحؽ( والقرار رقـ )848)

ديأػػػمعر  23( اػػى 8799وقػػد أصػػدرت الجم يػػن ال امػػػن قػػرارات دؤبػػد عيػػػى ىػػذا المعػػدأ منيػػا القػػػرار رقػػـ )
( الصػػػػػػػػػادر اػػػػػػػػػى 8949ـ، والقػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ )2972ديأػػػػػػػػػمعر  80( اػػػػػػػػػى 8852ـ، والقػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ 2972

 ـ عشىف د ريؼ ال دواف.  24/28/2974( الصادر اى 3244ـ، القرار رقـ )8/28/2978
وبػػذلؾ ورد اػػى أحبػػاـ القضػػاء الػػدولي منيػػا الػػرأي االأدشػػاري الصػػادر مػػف محبمػػن ال ػػدؿ الدوليػػن عشػػىف 

دالؿ جنوب إاريقيا لنامعيا اقد ورد ايو  أف المحبمن ال د درؼ عيذا االحدالؿ، اعدمادا عيى معدأ دحريـ اح
االأديالء عيى أراضى التير عالقوة. وىذا المعدأ مأدقر اى الفقو الدولي ال رعػي والترعػي ومدفػؽ عييػو مػف 

 باان اقياء القانوف الدولي ال اـ.
عماال أل حبامو، يدعيف لنا أف وجود بياف اإلحدالؿ اإلأرائييي اي ايأطيف المحديػن درديعا عيى ما أعؽ، وا 

 عاطؿ عطالنا مطيقا أ  اى حبـ ال دـ.
المعدأ الثاني الذ  يؤبد عيى عدـ شرعين وجود بياف اإلحدالؿ اإلأرائييي اي ايأطيف المحدين مػف النيػر 

المأػدقرة اػى القػانوف الػدولي وال خػالؼ إلى العحر، ىو معدأ حؽ دقرير المصير وىو مف المعادئ ال امػن و 
عيييا مف الفقو والقضاء الدولييف، بما أنو ورد اى ميثاؽ األمـ المدحدة اػى المػادديف األولػى الفقػرة الثانيػن 
والمػػادة الخامأػػن والخمأػػيف، وقػػد ورد ىػػذا المعػػدأ اػػى بااػػن مواثيػػؽ المنظمػػات الدوليػػن ال الميػػن واإلقييميػػن، 

الأياأي واالقدصادي ليش ب الفيأطيني بامال ، ويدردب عيى ذلػؾ نديجػن ىامػن  وحؽ دقرير المصير ىنا
جػػػدا وخطيػػػرة، أف قػػػوات االحػػػدالؿ اإلأػػػرائييين اػػػى ايأػػػطيف المحديػػػن لػػػيس ليػػػا حػػػؽ الػػػدااع الشػػػرعي ضػػػد 
 المقاومن الفيأطينين، ألف مف أرباف الدااع الشرعي أال يبوف القائـ عالدااع الشرعي م دديا، ألنو ال يوجد
داػػػاع شػػػرعي ضػػػد داػػػاع شػػػرعي وال مقاومػػػن لف ػػػؿ معػػػاح، ىادػػػاف قاعػػػدداف مأػػػدقرداف اػػػى بااػػػن األنظمػػػن 
القانونين الموجودة اى ال الـ، بما أف االحدالؿ جريمن مف الجرائـ الدولين وىػى جريمػن حػرب طعقػا لينظػاـ 

( ل ػػػاـ 3244رقػػػـ ) األأاأػػػى ليمحبمػػػن الجنائيػػػن الدوليػػػن المػػػادة الخامأػػػن، وطعقػػػا لقػػػرار د ريػػػؼ ال ػػػدواف
ـ الصػػادر عػػف الجم يػػن ال امػػن لنمػػـ المدحػػدة، وال ديػػد مػػف قػػرارات مجيػػس األمػػف، لػػذلؾ ال يدردػػب 2974

( مػف 52عيى ا ؿ نير مشروع وىو االحدالؿ ا ؿ مشػروع وىػو الػدااع الشػرعي الػذ  حػؽ طعقػا ليمػادة )
الػو أػو  حمايدػو ووأػائؿ الحمايػن، ميثاؽ األمـ المدحدة حؽ طعي ي، والحؽ الطعي ي ال يميػؾ القػانوف حي

 لذلؾ ليس لقوات االحدالؿ دااع شرعي.
درديعػػا عيػػى مػػا أػػعؽ، اػػإف وجػػود البيػػاف الصػػييوني اػػى ايأػػطيف المحديػػن مػػف العحػػر لينيػػر نيػػر شػػرعى 
ومن دـ ويدردب عيى ذلؾ وطعقا لميثاؽ األمـ المدحػدة وقػرارات مجيػس األمػف والجم يػن ال امػن وجػوب أف 
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دوؿ أشخاص القػانوف الػدولي وآليادػو ع ػدـ مأػاعدة قػوات االحػدالؿ اإلأػرائييين، ويجػب عيييػا دقوـ باان ال
أف دقدـ باان أنواع المأاعدات والدعـ ليمقاومن الفيأطينين، عدايػن مػف الػدعـ ال أػبري والمػالي والأياأػي 

 واليوجأدي، وال د د اى ذلؾ مخالفن ليقانوف الدولي أو مردبعن جريمن دولين.
ـ عشػىف المعػادئ 28/28/2973( عداريخ 88( الدورة )3203ذه الوثائؽ إعالف الجم ين ال امن رقـ )أىـ ى

اإلنأػػػانين األأاأػػػين اػػػى جميػػػج النزاعػػػات المأػػػيحن ومعػػػادئ الوضػػػج القػػػانوني الخػػػاص عالمناضػػػييف ضػػػد 
اإلعػػػالف، الأػػػيطرة االأػػػد مارين واألجنعيػػػن واألنظمػػػن ال نصػػػرين، وبااػػػن القػػػرارات المػػػذورة اػػػى صػػػدر ىػػػذا 

عػالف الجم يػػن لنمػػـ المدحػػدة رقػـ ) ـ عشػػىف حقػػوؽ الػدوؿ وواجعاديػػا، اقػػد بػػاف دحديػػد 2949( ل ػػاـ 375وا 
حقػوؽ الػدوؿ وواجعاديػا محػؿ اىدمػاـ رجػاؿ القػانوف الػدولي منػذ عيػد ع يػد، وبػذلؾ قامػت الييئػات ال يميػػن 

وؿ وواجعاديػػا اػػي مواثيػػؽ دوليػػن الدوليػػن عدنػػاوؿ الموضػػوع وادخػػاذ قػػرارات عشػػىنو. وقػػد نػػص عيػػي حقػػوؽ الػػد
 مد ددة وأىميا:

 .2899م اىدات الىاي ل اـ  -
" عيػػاف حقػػوؽ الػػدوؿ وواجعاديػػا" الصػػادر عػػف " الم يػػد األمريبػػي ليقػػانوف الػػدولي" اػػي جيأػػدو المن قػػدة -

 ـ2926عواشنطف عداريخ الأادس مف بانوف الثاني )يناير( 
ادحػػاد القػػانوف الػػدولي" عدػػاريخ الحػػادي عشػػر مػػف دشػػريف  " عيػػاف حقػػوؽ الػػدوؿ وواجعاديػػا " الصػػادر عػػف"-

 ـ2929الثاني ) نوامعر( 
 عيد عصعن األمـ. -
/. وقد 2933ادفاقين حقوؽ الدوؿ وواجعاديا الدي أعرمديا الدوؿ األمريبين اي " مؤدمر موندفيديو" ل اـ / -

/ـ . ثـ اي مؤدمر " ليمػا" 2936/دـ الدشديد عيى أىـ عنود ىذه االدفاقين اي " مؤدمر عونيس آيرس" ل اـ 
 /ـ.2938ل اـ / 

 ميثاؽ األمـ المدحدة، ومواثيؽ المنظمات الدولين اإلقييمين. -
عشػىف حقػوؽ  2949( ل ػاـ 4) 375مشروع اإلعالف الصادر عف" الجم ين ال امن لنمـ المدحػدة" رقػـ  -

 ت.( مادة ددضمف أرع ن حقوؽ وعشرة واجعا24الدوؿ وواجعاديا يدبوف مف )
احقػػوؽ الػػدوؿ الدػػي نػػص عيييػػا ىػػذا المشػػروع ىػػي: االأػػدقالؿ، الأػػيادة، المأػػاواة اػػي القػػانوف، والػػدااع 
المشػػروع عػػف الػػنفس أمػػا واجعاديػػا ايػػي عػػدـ الدػػدخؿ، عػػدـ إثػػارة الحػػروب األىييػػن واحدػػراـ حقػػوؽ اإلنأػػاف 

الدولين عالطرؽ الأيمين، وعدـ والحريات األأاأين، وعدـ ديديد الأيـ واألمف الدولييف، ودأوين المنازعات 
اليجػػػػوء إلػػػػى الحػػػػرب، )وعػػػػدـ مأػػػػاعدة الػػػػدوؿ الم دديػػػػن، وعػػػػدـ االعدػػػػراؼ عػػػػاالحدالؿ الحرعػػػػي،( ودنفيػػػػذ 

 الم اىدات، والدقيد عالقانوف الدولي.
دطعيقا لما أيؼ مف حقوؽ وواجعات الدوؿ الدػي أصػعحت مػف القواعػد ال امػن اػي القػانوف الػدولي الدػي ال 

عيي مخالفديا، ع د أف اأدقرت عبثػرة دطعيقاديػا وبثػرة الػنص عيييػا اػي مواثيػؽ دوليػن عيػي  يجوز االدفاؽ
رأأيا ميثاؽ األمـ المدحدة وبااػن مواثيػؽ المنظمػات الدوليػن اإلقييميػن مثػؿ جام ػن الػدوؿ ال رعيػن واالدحػاد 

 اإلاريقي ومنظمن الدوؿ األمريبين.
ـ مج البياف اإلأرائييي لـ دنو حالن الحرب عػيف 2979ن ل اـ ومف الثاعت قانونا أف ادفاقين الأالـ المصري

مصر والبياف اإلأرائييي، وادفاقين التاز محؿ الدراأن جػاءت نديجػن أأػدخداـ القػوة عػالحروب الدػى حػدثت 
( 58ودردعػت عيييػا وطعقػا لػنص  المػادة ) 2973عيف مصر والبياف اإلأػرائييي أخرىػا حػرب أبدػوعر عػاـ 

 ـ، الدي دنص عيى: 2969عيف الدوؿ ل اـ  مف قانوف الم اىدت
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)د دعػػر الم اىػػدة عاطيػػن عطالنػػا مطيقػػا إذا دػػـ إعراميػػا نديجػػن الديديػػد عاأػػد ماؿ القػػوة واأػػدخداميا عالمخالفػػن 
لمعػػادئ القػػػانوف الػػػدولي الػػواردة اػػػي ميثػػػاؽ األمػػػـ المدحػػدة(. وممػػػا ال شػػػؾ ايػػو أف م اىػػػدات الصػػػيح عػػػيف 

العطالف المطيؽ المنصوص عييو اي ىذه المادة ألنيا أعرمت دحػت ديديػد  ال رب إأرائيؿ ددخؿ اي دائرة
عاأدخداـ القوة مخالفن عذلؾ المعادئ ال امن اي القانوف الدولي أي القواعد اآلمرة اي القانوف الدولي ال اـ، 

( مػػػف قػػانوف الم اىػػػدات 53وبػػذلؾ معػػادئ وأحبػػػاـ ميثػػاؽ األمػػػـ المدحػػدة، وىػػػذا مػػا نصػػت عييػػػو المػػادة )
الأالؼ والدي دنص عيى أنػو ) د دعػر الم اىػدة عاطيػن عطالنػا مطيقػا إذا بانػت وقػت إعراميػا دد ػارض مػج 
قاعدة آمرة مف قواعد القػانوف الػدولي ال ػاـ ود دعػر قاعػدة آمػرة مػف قواعػد القػانوف الػدولي ال ػاـ بػؿ قاعػدة 

 يمبف دتييرىا إال عقاعدة الحقػن مقعولن وم درؼ عيا مف الجماعن الدولين بقاعدة ال يجوز اإلخالؿ عيا وال
 مف القواعد ال امن ليقانوف الدولي ليا ذات الصين(. 

( مف قػانوف الم اىػدات اأػدحالن دطعيػؽ م اىػدات الصػيح الدػي ددضػمف 72( و )64ودؤبد المادداف )    
ماؿ القػوة اػي دنازالت إقييمين أو حقوقا إقييمين لعطالف ىذه الم اىدات عأعب مخالفديا لقاعػدة دحػريـ اأػد 

( منػو عيػى) إذا ظيػرت قاعػدة آمػرة جديػدة مػف 64ال القات الدولين أو الديديد عاأد ماليا. ادنص المػادة )
قواعد القانوف الػدولي ال ػاـ اػإف أي م اىػدة قائمػن دد ػارض مػج ىػذه القاعػدة دصػعح عاطيػن وينديػي ال مػؿ 

م اىػػدة دد ػػارض مػػج قاعػػدة آمػػرة مػػف  ( مػػف قػػانوف الم اىػػػػدات عيػػى إعطػػاؿ أي72عيػػا( ودػػنص المػػادة )
 قواعد القانػػوف الدولي ال اـ انصت عيى أف:

 ( يبوف عيى األطراؼ:53اي حالن الم اىدة الدي د دعر عاطين طعقا ليمادة ) -2
)?( أف دزيػػؿ عقػػدر اإلمبػػاف آثػػار أي عمػػؿ دػػـ اأػػدنادا إلػػى أي نػػص يد ػػارض مػػج قاعػػدة آمػػرة مػػف قواعػػد 

 القانوف الدولي ال امن.
 )?( وأف دج ؿ عالقاديا المدعادلن مدفقن مج ىذه القاعدة اآلمرة ((.

 -( يدردب عيى إنيائيا:64اي حالن الم اىػػدة الدي د دعر عاطين وينديي ال مؿ عيا طعقا ليمادة ) -8
 )?( إعفاء األطراؼ مف أي الدزاـ عاالأدمرار اي دنفيذ الم اىدة.

و مرابز قانونين  لنطراؼ دـ نديجػن لدنفيػذ الم اىػدة قعػؿ إنيائيػا )?( عدـ الدىثير عيى أي حؽ أو الدزاـ أ
عشرط أف دبوف المحااظن عيى ىذه الحقوؽ وااللدزامات والمرابز ع د ذلؾ رىينن ادفاقيا مج القاعدة اآلمػرة 

 الجديدة (.
طين عطالنػا درديعا عيى ما أعؽ، اإف ادفاقين دصدير التاز المصر  ليبياف اإلأرائييي، دبوف من دمن، وعا

مطيقػػا، وال يجػػوز االدفػػاؽ عيػػى مخالفديػػا مػػف قعػػؿ بااػػن اشػػخاص وآليػػات القػػانوف الػػدولى أو الدمأػػؾ عيػػا 
لمخالفديا معادئ عامن اى القانوف الدولى ىى معدأ دحريـ االأديالء عيػى أراضػى التيػر عػالقوة ومعػدأ حػؽ 

 .يدقرير المصير ومعدأ حؽ الدااع الشرع
 ليجم ين الفيأطينين لحقوؽ اإلنأاف )راصد( رئيس المجيس اإلأدشاري*

 األأداذ اي القانوف الدولي ال اـ
 86/3/8028، موقع تمفزيون المنار
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عيف وقت وآخر، دقوـ إأرائيؿ عإشاعن أجواء حرعين وديديدات واضحن عشّف عػدواف، ىنػا، أو ىنػاؾ، عيػى 
و ديػػؾ، عيػػى إيػػراف، وعيػػى جنػػوب لعنػػاف، واػػي التالػػب اػػإف ىػػذه األجػػواء ددبػػرر عنػػدما دعػػدأ ىػػذه الحػػدود أ

عإشػػاعن أجػػواء الحػػرب عيػػى نػػزة، ال دريػػد الدولػػن ال عريػػن إزالػػن االنطعػػاع الأػػائد عػػف حػػؽ، لػػد  المجدمػػج 
جػػى إلػػى الػػدولي، عىنيػػا دولػػن حػػرب مػػف الدرجػػن األولػػى، وال دأػػدطيج ىػػذه الدولػػن االأػػدمرار مػػف دوف أف دي

الديديد عالحرب، والقياـ عيا، ايذا جزء أأاأػي وجػوىري مػف عنيانيػا القػائـ عيػى االحػدالؿ وال ػدواف، وىػي 
ال ددنّبر ليذا العنياف عقدر ما ديجى إلى دىبيده مرة ديو أخر ، حدى إنيا ال دحاوؿ الدخفيؼ مػف وطػىة ىػذا 

د أف عينت الدجرعن أنيا بياف ال يأدمر وال يدشػّبؿ االنطعاع، ظنًا منيا، أواًل أف ال اائدة مف جراء ذلؾ، ع 
مػػف دوف االعدمػػاد عيػػى آلديػػا الحرعيػػن لدحأػػيف أػػم ديا عاعدعارىػػا دولػػن حػػرب مػػف الطػػراز األوؿ، أو بمػػا 
يقولػػػػوف "جػػػػيش لػػػػو دولػػػػن"، وثانيػػػػًا وععأػػػػاطن، ألف ذلػػػػؾ يج ييػػػػا دولػػػػن مياعػػػػن الجانػػػػب دخشػػػػاىا المبونػػػػات 

ل رعي، ولبف عيػى مأػدو  اإلقيػيـ وال ػالـ، وىػي إذ اعدعػرت حدػى أشػير الأياأين، ليس اقط اي المحيط ا
قييين ماضين، داأج دولن اي دصػدير األأػيحن إلػى ال ػالـ، خاصػن دصػدير الطػائرات عػدوف طيػار، اندقيػت 
مدراج ن إلى المربز الحادي عشر عيى المأدو  ال المي اي دصػدير األأػيحن، ىػذا الدراجػج رعمػا يفػرض 

يحن جديػػدة ادابػػن، يمبنيػػا مػػف دأػػويؽ ىػػذه األأػػيحن وال ػػودة إلػػى مربزىػػا "الالئػػؽ" بدولػػن عيييػػا دجرعػػن أأػػ
 بعر  مصدرة ليأالح إلى م ظـ دوؿ ال الـ، عما اييا دوؿ مدقدمن!!

ول ػػّؿ مراج ػػن الديديػػدات اإلأػػرائييين المدجػػددة، معاشػػرة ونيػػر معاشػػرة، لشػػف عػػدواف جديػػد، عمثاعػػن حػػرب 
خفايا وأأرار وأع اد عدوانيا األخير الذي عرردو عاندياؿ أحد قػادة النضػاؿ أخر  عيى قطاع نزة، دبشؼ 

الفيأطيني، اقد دعيف أف ذاؾ ال دواف باف ييدؼ إلى مػا ىػو أع ػد مػف ذلػؾ، اقػد دمبنػت قػوات االحػدالؿ، 
مػػف خػػالؿ "اأػػدجداء" رد صػػاروخي ايأػػطيني عيػػى عػػدوانيا مػػف الد ػػرؼ عيػػى ال ديػػد مػػف المدتيػػرات اػػي 

لذي ادخذدو الفصػائؿ اػي محاولديػا ليػرد عيػى ال ػدواف اإلأػرائييي، ول ػؿ المنػاورات الدػي أجرديػا الأيوؾ، ا
قوات االحدالؿ مؤخرًا، والخاصن "عقوات اليندأن" مف خالؿ أيناريوىات اعدمدت عيى ديؾ المدتيرات اي 

نشػا ء ممػرات وطػرؽ الأيوؾ الفصائيي، قػد أدت إلػى قناعػن قػوات االحػدالؿ عضػرورة اػدح محػاور جديػدة وا 
بي دأيبيا المدرعات والػدعاعات لػد  اقدحاميػا ليقطػاع اػي حػرب قادمػن، م دمػدة عيػى ندػائج جولػن القدػاؿ 

[. وقػػػػد شػػػػمؿ ىػػػػذا 87/3/8028 –األخيػػػػرة، بمػػػػا أشػػػػار الموقػػػػج اإللبدرونػػػػي ليجػػػػيش اإلأػػػػرائييي  الميػػػػؼ 
ي القيػػاـ ع مييػات ىػػدـ " الضػػخمن، عيػدؼ دأػػوين منػاطؽ، أD9الدػدريب عيػى نحػػو خػاص قيػػادة جرااػات "

قامػن ممػرات ليمربعػات المدرعػن والقػوات العريػن والمدنيػن مػف الدحػرؾ عأػيولن، إذ  وددمير واأ ن النطػاؽ، وا 
إف ىػػذه القػػوات، بدائػػب اليندأػػن والم ػػدات الميبانيبيػػن، دقػػـو قعػػؿ نيرىػػا ع مييػػن االخدػػراؽ لدمييػػد الطريػػؽ 

 اآلمف أماـ قوات االحدالؿ األخر .
الذي دـ ددريب ىذه القوات عييو، يدضمف عشبؿ أأاأي، دقأيـ قطاع نزة إلػى "وحػدات قداليػن" الأيناريو 

دمبػػف الجػػيش اإلأػػرائييي مػػف الفصػػؿ عينيػػا عتيػػن االنفػػراد عبػػؿ وحػػدة أو أبثػػر اػػي وقػػت واحػػد، وقػػد يأػػديـز 
يا، ويشير األمر "شؽ طرؽ جديدة" ىي عمثاعن مأارات أبثر أمنًا لدحرؾ القوات وعزؿ الوحدات عف ع ض

الموقػػج المشػػار إليػػو، إلػػى أف مقػػاديي جػػيش االحػػدالؿ مػػف قطػػاع اليندأػػن، ينضػػموف ايمػػا ع ػػد االخدػػراؽ، 
 لي مؿ بجنود اي الم ربن، وقد ددرعوا جيدًا ليقياـ عالمياـ القدالين المعاشرة!

 ػدواف األخيػر ليس أالح اليندأن اي الجيش اإلأرائييي ىو المندفػج الوحيػد مػف جػراء دراأػن الِ عػر مػف ال
عيػػى قطػػاع نػػزة، اقػػد بػػاف ىنػػاؾ ىػػدؼ آخػػر ذو أىميػػن بعيػػرة يد يػػؽ عاخديػػار مدجػػدد ليقعػػن الحديػػدة الدػػي 
أقامديػا إأػرائيؿ عيػدؼ الدصػدي المعبػػر إلطػالؽ الصػواريخ الفيأػطينين، بػاف ذلػػؾ ىػداًا دائمػًا مػف أىػػداؼ 



 
 
 

 

 

           32ص                                    8454العدد:                88/3/8028 األربعا  التاريخ:

، واي بؿ مرة، باف جػيش االحػدالؿ بؿ عدواف شندو إأرائيؿ عيى القطاع طواؿ الأنوات القييين الماضين
يجػػري الد ػػػديالت الالزمػػػن عيػػػى "القعػػػن الحديديػػػن" عمػػػا يج ييػػا أبثػػػر جػػػدو ، ىػػػذه المػػػرة، ال ػػػدواف األخيػػػر، 
دجػػاوزت إأػػرائيؿ مثػػؿ ىػػذا الدجديػػد ع ػػدما دعػػيف ليػػا أف القعػػن الحديديػػن عادػػت قػػادرة عيػػى الدصػػدي لحػػوالي 

مف قطاع نزة، ورنػـ أف ىػذه النأػعن ال اليػن موضػج شػؾ مػف ثمانيف اي المائن مف الصواريخ الدي دطيؽ 
قعػػػؿ ال ديػػػد مػػػف المحييػػػيف ال أػػػبرييف اإلأػػػرائييييف، إال أف األىػػػـ، ىػػػذه المػػػرة، دشػػػير المصػػػادر ال أػػػبرين 
اإلأػػػرائييين، إلػػػى أف منظومػػػن القعػػػن الحديديػػػن، نجحػػػت، ىػػػذه المػػػرة، اػػػي الدمييػػػز عػػػيف الصػػػواريخ المدوقػػػج 

لمفدوحػن، وعػيف ديػؾ الصػواريخ الموجيػن ليمنػاطؽ المىىولػن، عػيف الصػواريخ الخفيفػن أقوطيا اي المناطؽ ا
واألع اد المحدودة، وديؾ المدوأطن والبعيرة الموجين إلى ال مؽ، اقد عادت منظومن القعن الحديديػن، نديجػن 

دي عيػى لقدرديا عيى الدمييز عيف ىذه الصواريخ عيى اخدالؼ مداياديا، مػف االمدنػاع عػف إضػاعن الدصػ
اعدراض الصواريخ الموجين إلى مناطؽ مفدوحن، ونجحت، حأب ىذه المصادر عاعدراض ثمانيف عالمائن 

اػي المائػن(، إذ إف النظػاـ  80مف الصواريخ الموجين إلى ال مؽ اإلأػرائييي، وىػذا مػا يفأػر ىػذه النأػعن )
الأباف، واقدصر األمر عيػى د مد أف ال يدصدر لديؾ الصواريخ الموجين إلى مناطؽ مفدوحن نير آىين ع

الدصدي لديؾ الصواريخ الموجين إلى ال مؽ اإلأرائييي، ابانػت ىػذه النأػعن، إذ نجحػت ع ػض الصػواريخ 
 اي الوصوؿ إلى المناطؽ المفدوحن، عشبؿ مد مد دقريعًا!!

اػػي المائػػن مػػف الصػػواريخ، يأػػعب إرعابػػًا ىػػائاًل ليوضػػج الػػداخيي اػػي  80مػػج ذلػػؾ، اػػإف اأػػدمرار وصػػوؿ 
إأرائيؿ، إذ إف ذلؾ لف يردع الفيأطينييف عف مواصين إطالؽ الصواريخ، حدى لو وصؿ منيا عدد قييؿ، 
إذ إف ىذا باؼ دمامًا إلثارة الذعر والخوؼ ليمأدوطنيف ودشػويش الحيػاة اػي المأػدوطنات والقػر  القريعػن 

ائيػًا باايػًا، ممػا ال يج ػؿ مػف مف المناطؽ المفدوحن، وىػذا ي نػي أف نظػاـ القعػن الحديديػن ال يػوار ردعػًا وق
عقدػػؿ أو الديديػػد عقدػػؿ  -وقػػائي–الرىػػاف عيػػى ىػػذا النظػػاـ مقعػػواًل، األمػػر الػػذي أػػيداج عإأػػرائيؿ إلػػى ىجػػوـ 

مطيقػي الصػػواريخ، حأػػب المحييػيف ال أػػبرييف والأياأػػييف اػي إأػػرائيؿ، إذ يعػػدو اف حرعػا واأػػ ن النطػػاؽ 
 عالوقت المناأب وعاالأد داد البااي. عيى قطاع نزة، ال مفر منيا، والمأىلن دد يؽ

وىذا ما عّعرت عنو أوأػاط أياأػين نااػذة اػي إأػرائيؿ، ل ػؿ أعرزىػا وأىميػا، مػا أشػار إليػو وزيػر الخارجيػن 
أايتدور ليعرماف مؤخرًا، مف أف ال وجود ليديدئن مج قطاع نزة، إذ ال يمبف دجاىػؿ مػا أأػماه "د ػاظـ قػوة 

قػػػػػػػادـ أشػػػػػػػد وأقػػػػػػػػو ، حأػػػػػػػب دصػػػػػػػريح لصػػػػػػػحيفن "يػػػػػػػدي وت أحرنػػػػػػػػوت" الفصػػػػػػػائؿ الفيأػػػػػػػطينين"، إذ إف ال
 86/3/8028.] 
 
 
 

لبف، ماذا عف الجانب الفيأطيني؟! ىؿ ادخذ ال عر والدروس، واأدفاد مػف دجرعػن وندػائج ال ػدواف األخيػر 
 عيى قطاع نزة.. ال يمبف اإلجاعن عف ىذا الأؤاؿ، إاّل اي ظؿ ندائج الحرب اإلأرائييين المقعين؟!

 88/3/8028، سما اإلخباريةوكالة 
 

 الفصل بين الضفة والقطاع عنوانكيربا  غزة  53
 ىاني المصري
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ارضت أزمن بيرعاء نزة نفأيا عقوة عيى المشيد الأياأي بونيا مأىلن إنأانين، وزادت الدودر عيف أيطن 
اآلونن نزة وأيطن الضفن، وعيف "حماس" ومصر، وألقت عظالليا الأوداء عيى المصالحن الدي دشيد اي 

 األخيرة ددىورًا نير محدود ينذر عالوصوؿ إلى مرحين ما قعؿ الدوقيج عيى ادفاؽ القاىرة.
"حماس" د دعر أف ىناؾ مػؤامرة دشػدرؾ اييػا إأػرائيؿ وحبومػن أػالـ ايػاض وأجيػزة أمنيػن مصػرين؛ ىػدايا 

ييػػا إأػرائيؿ، واػػي اػي الحػػد األدنػى دا يػػا ليموااقػن عيػػى دخػوؿ العدػػروؿ لتػزة مػػف الم ػاعر الدػػي دأػيطر عي
 الحد األقصى دأ ى إلى إأقاط أيطن األمر الواقج اي القطاع مف عواعن دىزيـ األوضاع الم يشين. 

ود دقػػد "حمػػاس" أف الحجػػن لدمريػػر ىػػذه المػػؤامرة ىػػي الحفػػاظ عيػػى الوحػػدة اإلقييميػػن عػػيف الضػػفن والقطػػاع، 
حعػػػاط المخطػػػط اإلأػػػرائييي الرامػػػي إلػػػى رمػػػي نػػػزة اػػػي حضػػػف مصػػػر؛ ل يدخيػػػي عػػػف جميػػػج مأػػػؤوليات وا 

االحػػدالؿ عنػػو المدردعػػن عييػػو اػػي القػػانوف الػػدولي، ولقطػػج الطريػػؽ عيػػى أي إمبانيػػن لقيػػاـ دولػػن ايأػػطينين 
بونيػػػا ال يمبػػػف أف دقػػػوـ دوف نػػػزة عحبػػػـ الوحػػػدة اإلقييميػػػن، وبونيػػػا جػػػزءًا مػػػف األراضػػػي المحديػػػن ال ػػػاـ 

يييػػػػا اػػػػي قػػػػرار الدقأػػػػيـ، واردعػػػػاط الدػػػػاريخ ، ومػػػػا دعقػػػػى مػػػػف أراضػػػػي الدولػػػػن ال رعيػػػػن المنصػػػػوص ع2967
أرائيؿ.  والمصير، وانأجامًا مج قرارات األمـ المدحدة واالدفاقات المعرمن عيف المنظمن وا 

حجن "حماس" لراض الم روض عيييا ولدىبيد وجود المؤامرة أف وصوؿ العدروؿ مف م عر بػـر أعػو أػالـ 
خاضػ ًا دمامػًا لالحػدالؿ، وأنػو أػيعاع واػؽ األأػ ار  أو أي م عر دأيطر عييو إأرائيؿ؛ ي ني أنو أيبوف

"حمػػاس" وعيػػى  اإلأػػرائييين، أي عضػػ ؼ أػػ ره الحػػالي اػػي القطػػاع عيػػى األقػػؿ، وىػػذا يضػػج عيػػى أػػيطن
المػػواطف التػػزي أععػػاء إضػػااين ال قعػػؿ ليػػـ عدحمييػػا، بمػػا أف ىػػذا أػػي ود عيػػى الأػػيطن اػػي الضػػفن عفوائػػد 

أدجم يا إأرائيؿ مف العدروؿ الداخؿ إلى نزة، ودحػّوؿ م ظميػا ليػا  مالين درجج إلى أمواؿ المقاصن الدي
واقػػًا لعرودوبػػوؿ عػػاريس االقدصػػادي. وأبػػدت "حمػػاس" أف قطػػر ونيرىػػا مػػف العيػػداف ال رعيػػن ونيػػر ال رعيػػن 
أعدت اأد دادىا لدزويد قطاع نزة عالعدروؿ مجانًا، وأف عيى مصػر دأػييؿ وصػولو ليػدـ حػؿ األزمػن الدػي 

نمػا ععػر الحػدود ديدد عاالن فجار اي قطاع نػزة، والػذي دحػاوؿ "حمػاس" أال يبػوف موجيػًا ضػد أػيطديا، وا 
 مج مصر بما حدث أاعقًا حيف اخدرؽ مئات اآلالؼ مف التزييف الحدود إلى مصر.

عالرنـ مف النقطن الوجيين اي وجو نظػر "حمػاس" المد يقػن عمضػاعفن أػ ر العدػروؿ؛ إال أنيػا ددجاىػؿ أف 
مػػف مصػػر الدػػي د ػػاني مػػف أزمػػن اػػي بميػػات العدػػروؿ يزيػػد مػػف أزمديػػا، ألنػػو مػػدعـو مػػف  دخػػوؿ العدػػروؿ

الحبومػػن المصػػرين، وال يجػػوز أف دعي ػػو عػػنفس الأػػ ر الػػذي يشػػدري عػػو المػػواطف المصػػري، بمػػا ددجاىػػؿ 
دحمػػؿ جميػػج مأػػؤولياديا دجػػاه دأػػديد اػػادورة العدػػروؿ مػػف خػػالؿ زيػػادة حصػػديا، ألف الحبومػػن اػػي راـ اهلل 

ىـ اي أدادىا، وىي اآلف ع د دفاقـ أزمديا المالين ال دأدطيج بما دقوؿ أػرًا عقػوة مدزايػدة وعينػًا عشػبؿ دأا
ذا نفػػػذت  الاػػػت االأػػػدمرار اػػػي داػػػج اػػػادورة "االنقػػػالب" اػػػي نػػػزة، خصوصػػػًا إذا دفاقمػػػت األزمػػػن الماليػػػن، وا 

 إأرائيؿ ديديداديا ضد الأيطن.
وزف لالدعاء الصحيح عىف أياأديا الرامين لحؿ بؿ مشابييا نقطن ض ؼ رواين "حماس" أنيا ال دقيـ أي 

واأػديراد العضػائج عػف طريػؽ مصػر ي فػي االحػدالؿ مػف مأػؤوليادو وي مػؽ الفصػؿ عػيف الضػفن والقطػاع، 
اػػي حػػيف أف إأػػرائيؿ ميزمػػن واقػػًا ليقػػانوف الػػدولي عدػػواير الخػػدمات وحريػػن دنقػػؿ األاػػراد والعضػػائج، وأنيػػا 

دمػارس أي نػوع مػف أنػواع الدػىثير عييػو، وىػي دمػارس بػؿ أنػواع الدػىثير عالحصػر أدعقى محدين ما دامػت 
وال دواف واالندياالت واحدالؿ شريط اي القطاع ودوأي و بيما أرادت، إلى حد إعادة االحدالؿ بما حػدث 

 .8009 – 8008اي حرب البوانيف 
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لدمديػد نػزة عػالعدروؿ مجانػًا، نقطن قوة رواين "حماس" دظير عضرورة احص مد  اأد داد قطػر أو نيرىػا 
 ومد  إمبانين دحقيؽ ذلؾ عمييًا، مف حيث ىؿ دأدطيج إأرائيؿ ذلؾ أـ ال؟

الم ضين حوؿ أزمن بيرعاء نػزة دظيػر عىنػو ال يوجػد حػؿ ليػا يحفػظ دوريػد العدػروؿ والوحػدة اإلقييميػن عػيف 
وىذا أمػر يظيػر حاليػًا أبثػر مػف  الضفن والقطاع، ويحمؿ االحدالؿ المأؤولين إال عإنياء االنقأاـ المدمر،

 أي وقت مضى، ع د دجميد المصالحن عيى إثر "إعالف الدوحن" عىنو أمر ع يد المناؿ.
امػػا داـ االنقأػػاـ اػػي النظػػاـ الأياأػػي أػػدذىب نػػزة عػػإرادة مػػف أػػيطديا، وىػػذا ىػػو الخطيػػر جػػدًا، أو دوف 

ي قػؿ أال دػزود نػزة عمػا دحداجػو، ألف إرادة منيا إلى االنفصاؿ أبثػر وأبثػر واالردمػاء عحضػف مصػر، اػال 
إأػػػرائيؿ دريػػػػد أف دفصػػػؿ أي عالقػػػػن عينيػػػا وعػػػػيف نػػػزة، وىػػػػذه أياأػػػن م ينػػػػن إلػػػى حػػػػد أف ع ػػػض الػػػػوزراء 
اإلأػػرائييييف يصػػرحوف عينػػًا عضػػرورة ادخػػاذ قػػرار إأػػرائييي يقطػػج أي صػػين عػػيف إأػػرائيؿ ونػػزة. الأياأػػن 

وعالدػدرج؛ حدػػى ال ددحمػػؿ عواقعػو، ايددحمػػؿ المأػػؤولين اإلأػرائييين الممارأػػن ىػي دطعيػػؽ ىػػذا القػرار عػػعطء 
 عف أزمات نزة األطراؼ الفيأطينين المدنازعن ومصر وليس إأرائيؿ.

إذا دحققت الوحدة لينظاـ الأياأي الفيأطيني اي الضفن والقطاع عبؿ مؤأأادو ومبونادو لػف يبػوف نفػس 
 لى اردداد الأحر اإلأرائييي عيى الأاحر.الدىثير لأياأن الفصؿ اإلأرائييين، عؿ إف الوحدة أدؤدي إ

امػػا اػػي ظػػؿ اأػػدمرار االنقأػػاـ وعػػدـ االأػػد داد ليحػػؿ وىػػو اأػػد ادة الوحػػدة، أدأػػير األمػػور نحػػو درأػػيخ 
االنقأاـ ودحوؿ أيطن "حماس" أبثػر وأبثػر إلػى أػيطن مأػدقين، وىػذا يج ػؿ ال راقيػؿ الدػي دواجػو الجيػود 

 اـ واأد ادة الوحدة أبعر وأبعر وأبعر.والمعادرات الرامين إلى إنياء االنقأ
طع ػػًا لػػو دػػوارت اإلرادة الأياأػػين الالزمػػن لػػد  األطػػراؼ المدنازعػػن ليػػدـ دجػػاوز الخالاػػات، أػػواء عدطعيػػؽ 
"إعالف الدوحن" أو عالدخيي عنو ودطعيؽ "ادفاؽ القاىرة" مف مخديؼ جوانعو، وال مؿ اي نفس الوقت، واي 

يجين جديػػدة وعرنػػامج أياأػػي يجأػػد القواأػػـ المشػػدربن، ومػػف دونيػػا ال بػػؿ األحػػواؿ؛ ليدوصػػؿ إلػػى إأػػدراد
يمبف أف يبوف ليمصالحن م نى حقيقي، وال يمبف ليحبومن أف دقيج، وال ليمؤأأػات، وخصوصػًا األجيػزة 

 األمنين أف دوحد، وأف دبوف دخضج ليمصيحن الوطنين ال ييا وأيادة القانوف وع يدًا عف الحزعين.
نياء االنقأاـ ضمف مشروع وطني ييػدؼ إف عدـ معادرة ال قو ، خصوصًا أطراؼ النزاع المعاشرة ليحؿ وا 

قامن الدولن وحؽ ال ودة وحؽ جماىير ش عنا اي الداخؿ عالمأاواة الفرديػن والقوميػن،  إلى إنياء االحدالؿ وا 
ب الػذي أيج ييا دفقد ما ليا مف شرعين ومصداقين وأيج ؿ ىذه الميمن مطروحن أبثر وأبثر عيػى الشػ 

 أيدصد  ليا ويدحمؿ مأؤوليادو، بما ا ؿ دائمًا منذ نشوء القضين الفيأطينين وحدى اآلف.
االحاجػن أـ االخدػراع، والوحػدة حاجػن وضػرورة ال ننػى عنيػا وليأػت خيػارًا مػف الخيػارات يمبػف األخػذ عػو 

 واإلقالع عنو. االش ب الفيأطيني أيدحرؾ عاجاًل أـ آجاًل.
 87/3/8028، عالم واألبحاث )بدائل(المركز الفمسطيني لال
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 د.أحمد جميؿ عـز
جاء اػي دقػدير اأػدراديجي صػادر عػف "مربػز الزيدونػن ليدراأػات واالأدشػارات"، اػي عيػروت، والقريػب مػف 

ري، اػػي "حمػػاس"، أّف خيػػار المقاومػػن الشػػ عين اػػي الأػػاحن الفيأػػطينين "عػػدأ يأػػد يد شػػيئًا مػػف زخمػػو النظػػ
اآلونػػن األخيػػرة، اػػي ظػػؿ د طػػؿ المقاومػػن المأػػيحن اػػي الضػػفن الترعيػػن، وحالػػن الديدئػػن الأػػائدة نأػػعيًا اػػي 
قطاع نزة، مػا ج ػؿ المقاومػن الشػ عين القاأػـ المشػدرؾ والحػؿ الدػوااقي المدػاح اػي ىػذه المرحيػن الحأاأػن 
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دطعيػػؽ"، وأّف األمػػر "مػػا يػػزاؿ أأػػيرا  مػػف عمػػر الفيأػػطينييف".ي دعر الدقػػدير أّف ىػػذه المقاومػػن "نظريػػن دوف
لمنطػػؽ النظريػػن والشػػ ار المجػػرد، ولػػـ يتػػادر ع ػػد مرعػػج الدنظيػػر الأياأػػي واإلعالمػػي". ومػػف الالاػػت أّف 
الدقػػدير يشػػير إلػػى "اأػػدمرار حالػػن االنقأػػاـ واالنفصػػاؿ عػػيف الضػػفن والقطػػاع، ورنعػػن طراػػي االنقأػػاـ اػػي 

، الدػػي دبّرأػػت طييػػن الأػػنوات الماضين".يدشػػاءـ الدقريػػر مػػف الحفػػاظ عيػػى مصػػالحيما الأياأػػين واألمنيػػن
إمبانيػػن دحػػوؿ المقاومػػن الشػػ عين إلػػى أأػػيوب عمػػؿ ميػػـ، وي دقػػد أّنيػػا "أػػوؼ دػػراوح اػػي حػػدودىا الضػػ يفن 
الراىنػن... عيػى األقػؿ اػي ظػؿ اأػدمرار االنقأػاـ الفيأػطيني الف يػي".المالحظ أّف الدقػدير ُعنػي عيػى قػػراءة 

الرئيأييف، "ادح" و"حماس"، اأدنادا إلى ارضين ضمنين مفادىا أّنيما أيعقياف المييمنيف  مواقؼ الفصيييف
الرئيأييف عيى مجمؿ مفاديح ال مػؿ الفيأػطيني، وأّنيمػا ال يدعنيػاف الػنيج حقػًا. وددجاىػؿ ىػذه المقارعػن أّف 

اب ومأػػدقيوف، ليبونػػوا بثيػػرا مػػف الحربػػات االجدماعيػػن والأياأػػين ال الميػػن وال رعيػػن الراىنػػن، يحربيػػا شػػع
"صػػػاعؽ الدفجيػػػر"، مػػػا يحفػػػز القػػػو  الأياأػػػين البعػػػر ، أو جماىيرىػػػا، عيػػػى االلدحػػػاؽ عموجػػػات الحػػػراؾ 
الشػػػ عي. وعميّيػػػا، اػػػإّف نمػػػاذج المقاومػػػن الشػػػ عين الراىنػػػن اػػػي ايأػػػطيف، يقػػػوـ عيػػػا إّمػػػا مأػػػدقيوف، أو أاػػػراد 

دربوىػػا. بمػػا يدجاىػػؿ الدقػػدير أف الحربػػات يدحربػػوف عم ػػزؿ عػػف اصػػائييـ، عػػدوف قػػرار منيػػا، وعػػدوف أف ي
الجماىيريػػػن دندقػػػؿ أحيانػػػًا إلػػػى مرحيػػػن االنفجػػػار عػػػدوف دػػػدرج وعػػػدوف قرار.يقصػػػد الدقػػػدير عمأػػػىلن الصػػػ ود 
النظري، أّف نيج المقاومن الش عين يعقى ش ارات عدوف دطعيؽ. وعميّيا، ي درؼ الناشطوف اي ىذا الميداف 

اآلف. افػػي قطػػاع نػػزة، ال يعػػدو أّف ىنػػاؾ إمبانيػػن، أو دصػػورا حقيقيػػا مػػف المقاومػػن عمحدوديػػن دوره حدػػى 
لممارأػػدو، عاعدعػػار أف قػػوات االحػػدالؿ نيػػر موجػػودة عيػػى األرض ىنػػاؾ. واػػي الضػػفن الترعيػػن، اػػإّف ىػػذا 

% مػف أىػالي الضػفن، رنػـ أنيػا دشػبؿ 4النيج محصور اي المناطؽ )ج(، الدػي دأػبنيا نأػعن ال دد ػد  
ا. ويشػير ىػؤالء الناشػطوف إلػى الندػائج المدواضػ ن الدػي دحققيػا حمػالت مقاط ػن % مػف مأػاحدي60نحو 

مييػػارات دوالر مػػف ىػػذه العضػػائج أػػنوّيا.  4العضػػائج اإلأػػرائييين، إذ دأػػدييؾ الضػػفن وم يػػا القطػػاع نحػػو 
وانشتؿ الشارع الفيأطيني مؤخرا عصور وزعيا ناشطوف اي اإلعالـ المجدم ي وااللبدروني لمأؤوليف اي 
الضػػػفن يقػػػدموف ال صػػػائر اإلأػػػرائييين اػػػي اجدماعػػػاديـ ولقػػػاءاديـ الرأػػػمين، مػػػا يثيػػػر دأػػػاؤاًل حػػػوؿ جديػػػن 
المقاط ن.ولبف مأىلن الص ود النظري ُيمبف أف ُيقصد عيا أمر آخر، ويمبف أف ندحدث ىنػا عػف صػ ود 

يػػا أّف عػػرامج ىػػذه ميػػـ. إذ ددعيػػور عالف ػػؿ نظريػػن لمفيػػوـ ىػػذه المقاومػػن، وم ػػالـ يطرحيػػا الناشػػطوف، أىم
المقاومػػػػن دشػػػػمؿ بػػػػؿ ايأػػػػطيف، مػػػػف النيػػػػر إلػػػػى العحػػػػر، عيػػػػى اعدعػػػػار أّف أياأػػػػات الفصػػػػؿ ال نصػػػػري 
الصػػػييونين دشػػػمؿ بػػػؿ ايأػػػطيف. وىنػػػاؾ عمييػػػات وعػػػرامج وجم يػػػات نيػػػر حبوميػػػن ُدشػػػّعؾ عػػػيف قطاعػػػات 

دح شػارع الشػيداء ايأطينين مخديفن، مف النقب إلى الجييؿ، وصوال إلى الضفن ونزة. ونر  اػي حمػالت اػ
اػػي الخييػػؿ، مػػثال، ِمثػػؿ ىػػذا الحضػػور ليقػػو  الفيأػػطينين المخديفػػن، وىنػػاؾ حميػػن دضػػامف عالميػػن نشػػطن، 
ددحوؿ ددريجيا إلى مؤأأات وأطر عمؿ محددة ليا وجوه ش عين، دبدأب ددريجيا مبانػن رمزيػن، وددحػوؿ 

ف عيى ىذه الحمالت الحؽ اي اأدخداـ إلى مرج ين عميين لبثير مف األنشطن. وال يأدثني نالعين القائمي
ف دجنعوىا ألأعاب وحأاعات أياأين ولوجأدين راىنن. عمييا،  جميج أنواع المقاومن، عما اييا المأيحن، وا 
ىنػػاؾ لجػػاف شػػ عين ااعيػػن ونشػػطن، وىنػػاؾ أابػػار ددعيػػور، وأطػػر مؤأأػػين عػػاعرة لمنػػاطؽ الشػػدات والػػوطف 

. واػػي الماضػػي، حدػػى اػػي الثمانينيػػات، ل عػػت لجػػاف شػػعيين الفيأػػطيني، دقػػـو عيػػى دطػػوير ىػػذه المقاومػػن
داع ن لفصائؿ يأارين صتيرة حينيػا، دورا اػي إنضػاج ظػروؼ دا ػت "اػدح" واإلخػواف المأػيميف إلػى دعنػي 

. لذا، ااإليجاعي ىو الدعيػور النظػري المدزايػد ألابػار 2987نيج المقاومن الش عين، بما ظير اي اندفاضن 
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بف ما يزاؿ ىناؾ البثير مف ال مؿ والدشعيؾ ليدحػوؿ إلػى مواجيػن جماىيريػن مدباميػن المقاومن الش عين، ول
 ويومين اي بؿ ايأطيف.

 88/3/8028، الغد، عم ان
 

 حصار غزة بالوقود يكشف تآمر السمطة 55
 ماجد أعو دياؾ
مػػف حػػؽ أىػػؿ قطػػاع نػػزة أف يحصػػيوا عيػػى الوقػػود دونمػػا دنتػػيص عيػػى حيػػاديـ، وأف ال دبػػوف المنابفػػات 

 لأياأين أععا اي حرمانيـ مف ضرورة مف ضرورات الحياة.ا
ّنمػا  ذا باف ُقّدر ليفيأطينييف أف يواجيوا أقأػى أنػواع االحػدالؿ الػذي لػـ يبدػؼ عحرمػانيـ مػف أرضػيـ، وا  وا 
مف حقوقيـ بعشػر، اػإّف مػف حقيػـ أف يحصػيوا عيػى الػدعـ الػالـز لصػمودىـ اػي وجػو االحػدالؿ مػف قعػؿ 

يدػػآمر عيػػييـ الػػع ض مػػنيـ جنعػػا إلػػى جنػػب مػػج الأػػيطن الفيأػػطينين الدػػي ددشػػّدؽ إخػػوانيـ ال ػػرب، ال أف 
 عالمصالحن.

مصػري لدشػديد  -إأرائييي –أردني  –إذا صّح ما بشفدو حماس عف وثيقن صادرة عف اجدماع ايأطيني 
واىيػن الخناؽ عيى نزة، ايو يفّأر أعب الدوقػؼ المد ّمػد عػيف الفينػن واألخػر  لضػّخ الوقػود لتػزة ألأػعاب 

 دأوقيا الأيطن الفيأطينين.
ويعقػػى ىػػذا البػػالـ صػػحيحا مػػا لػػـ يثعػػت عبأػػو طالمػػا أّف ىػػذه الػػدوؿ دػػر  اػػي حمػػاس عائقػػا أمػػاـ الدأػػوين 
صػػرار الأػػيطن  اّل امػا مأػػّوغ دقديػر مصػػر عػالوقود وا  الدػي ال دػػزاؿ ىػذه الػػدوؿ دحػدفظ عجثديػػا رنػـ موديػػا، وا 

 الثمف، والذي يوازي أض اؼ الوقود المأدورد مف مصر!عيى دزويد نزة عالوقود اإلأرائييي مردفج 
عجعػػػا بيػػػؼ ديػػػاجـ الأػػػيطن الفيأػػػطينين وبثيػػػر مػػػف ال ػػػرب "إأػػػرائيؿ" لمػػػا دف يػػػو عالفيأػػػطينييف ويحػػػاولوف 
اأدصػدار قػػرارات ضػػدىا، وآخرىػػا قػػرار مجيػػس حقػػوؽ اإلنأػػاف عػػالدحقيؽ اػػي االنديابػػات اإلأػػرائييين عحػػؽ 

وىػػػـ اػػػي الوقػػػت ذادػػػو يمارأػػػوف أا ػػػاال شػػػعيين ب"إأػػػرائيؿ" أو يدمػػػاىوف  الفيأػػػطينييف عأػػػعب االأػػػديطاف،
خضاع بؿ الش ب الفيأطيني لقعضن "إأرائيؿ"!  ويدجاوعوف م يا لحصار المقاومن وا 

ال دفأير ليذا الدضارب والد ارض إاّل أّف ىؤالء يمارأوف عميين النفاؽ ويحػاولوف الدتطيػن عيػى عػوراديـ 
ؿ "إأػرائيؿ"  الدي انبشفت ع د اشؿ عميين الدأوين الدي قادوا الش ب الفيأطيني إلييا وبانت أععا اي دتػول

 أبثر اىبثر عيى الحقوؽ الفيأطينين.
لػػػـ ي ػػػد أحػػػد مػػػف الشػػػ وب يثػػػؽ عيػػػؤالء وىػػػو يػػػراىـ يدفاوضػػػوف مػػػج "إأػػػرائيؿ" اػػػي ال يػػػف ورعمػػػا يحيبػػػوف 

طريؽ مف جديد لمزيد مف الدنازالت المؤامرات م يا اي الأر ظنا منيـ أّف ذلؾ يض ؼ المقاومن ويمّيد ال
 لي دو.

ذا اعدقػػدوا أّف الشػػ وب لػػـ ي ػػد عمقػػدورىا  ذا ظػػّف ىػػؤالء أّنيػػـ عمنػػى  عػػف ثػػورات شػػ وعيـ ايػػـ واىمػػوف، وا  وا 
اأػػػدبماؿ ثوراديػػػا الدػػػي حققػػػت إنجػػػازات اػػػي عػػػدد مػػػف الػػػدوؿ ال رعيػػػن ايػػػـ يي عػػػوف عالنػػػار، اػػػإّف ايأػػػطيف 

ومػػػدخال لدحفيػػز الشػػػ وب ال رعيػػػن لمواصػػين جيادىػػػا وصػػػوال إلػػػى وقضػػيديا أػػػدبوف وقػػػودا لثػػورات ال ػػػرب 
 المحدؿ اإلأرائييي.

بمػػػا أّف المصػػػالحن الفيأػػػطينين الدػػػي ددبػػػن عيييػػػا الأػػػيطن الفيأػػػطينين لحمايػػػن موقفيػػػا ال ػػػاجز ووضػػػ يا 
يى المنيار لف دحمييا ولف د طي التطاء ليا لالأدمرار اي نيج االأدجداء والدخاذؿ، إف لـ نقؿ الدآمر ع

 الش ب الفيأطيني.



 
 
 

 

 

           36ص                                    8454العدد:                88/3/8028 األربعا  التاريخ:

الشػػػ ب الفيأػػػطيني، بمػػػا عّودنػػػا دائمػػػا، لػػػف يأػػػبت عيػػػى الػػػذؿ واالمديػػػاف ولػػػف يقعػػػؿ أف يقػػػوده ثيػػػن مػػػف 
 2999و 2987المأدأػػيميف إلػػى أحضػػاف "إأػػرائيؿ"، وأػػيىدي اليػػـو الػػذي يقػػوؿ ايػػو بيمدػػو بمػػا قاليػػا اػػي 
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